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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som inbegriper vägran att äta från den drabbades sida. 

Personer med anorexia nervosa har en förvrängd kroppsuppfattning som gör att de trots livshotande 

undervikt ser sig själva som överviktiga. Av alla som drabbas är 90 procent av kvinnligt kön. Vanliga 

symptom är bland annat avmagring, skador på tänder, hypotoni, hypotermi, bradykardi samt mag- och 

tarmproblematik. Riskfaktorer som är kopplade till diagnosen anorexia nervosa är bland annat 

specifika personlighetsdrag, ärftlighet samt traumatiska händelser i livet. I jämförelse med övriga 

psykiatriska diagnoser har anorexia nervosa en förhöjd mortalitetsrisk. Behandlingen består utav flera 

olika åtgärder däribland nutritionsbehandling och kognitiv beteendeterapi.                                                                                         

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

Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats baserad på bloggar där en manifest 

innehållsanalys beskriven av Lundman och Hällgren-Granheim genomfördes.                               

Resultat: Resultatet visade att anorexia nervosa hade en stor inverkan på kvinnornas livsvärld. 

Sjukdomen genererade stort lidande på flera plan i individernas liv, bland annat i form av ångest, den 

upplevda onda rösten, vid måltider, vid betraktning av sig själva och sin vikt.                                                                                               

Slutsats: Resultatet visade att anorexia nervosa innebär en ständig konflikt mellan det friska och det 

sjuka hos de drabbade kvinnorna. Det är av stor vikt att som sjuksköterska ha en ökad förståelse för 

hur sjukdomen upplevs och påverkar individens livsvärld för att på så sätt kunna ge bästa möjliga 

vård.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehåll  

SAMMANFATTNING  

INLEDNING 1 

BAKGRUND 1 

DIAGNOSTISKA KRITERIER 2 
RISKFAKTORER 2 
BEHANDLING 2 
DÖDLIGHET 3 
STIGMA 3 
SJUKSKÖTERSKANS ROLL 3 

TEORETISK REFERENSRAM 4 

LIVSVÄRLD 4 
LIDANDE 4 

PROBLEMFORMULERING 5 

SYFTE 5 

METOD 5 

DESIGN 5 
URVAL 5 
DATAINSAMLING 6 
ANALYS 6 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 8 
FÖRFÖRSTÅELSE 8 

RESULTAT 9 

ANOREXINS RÖST 9 

FALSK TRYGGHET 9 
BÄSTA VÄN OCH VÄRSTA FIENDE 9 
ÅNGEST 11 

KAMPEN ATT BLI FRISK 12 

UTMANA KONTROLLBEHOVET 12 
RÄDSLA FÖR VIKTUPPGÅNG 13 



 

SJÄLVKÄNSLA 13 

HÖGPRESTERANDE 13 
SÄTTA UPP EN FASAD 14 
STÄNDIGT JÄMFÖRA SIG MED ANDRA/SIG SJÄLV 15 

DISKUSSION 16 

METODDISKUSSION 16 
FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING INOM OMRÅDET 20 

SLUTSATS 20 

REFERENSER 21 

BILAGOR  

BILAGA 1  
BILAGA 2  
BILAGA 3  
 

 

 

 

 

 

 



                                 

1 
 

INLEDNING 

Anorexia nervosa är en form av ätstörning som drabbar cirka två procent av befolkningen, av 

dessa är 90 procent flickor i tonåren och unga kvinnor (Wentz, 2019). Anorexia nervosa 

drabbar alla samhällsklasser, oavsett social eller kulturell bakgrund och av alla psykiatriska 

sjukdomar har anorexia nervosa den allra högsta mortaliteten (Burton, 2014; Higgins, Cahn, 

2018). Vård och behandling upplevs inte sällan komplext och utmanande både för den 

drabbade men även av de som vårdar (Wentz, 2019). Att erbjuda god vård och behandling är 

viktigt då sjukdomen är ett stort hot mot individens liv och hälsa (ibid). Sjuksköterskan har en 

viktig uppgift i att hjälpa den drabbade och för att detta ska kunna vara möjligt behövs 

ökad kunskap samt förståelse om hur sjukdomen upplevs och hur den påverkar den drabbades 

liv.  

BAKGRUND 
 

Vid betraktning av anorexia nervosa ur ett historiskt perspektiv ses en medicinsk beskrivning 

av sjukdomen för första gången år 1694, det dröjde emellertid fram till år 1873-1874 innan 

sjukdomen tillskrevs namnet anorexia nervosa (Clinton & Norring, 2009). Beskrivningar av 

och rapporter om fall rörande anorexia nervosa ses bli allt vanligare under 1800-talets slut 

(ibid). Anorexia nervosa är en form av ätstörning som inbegriper en vägran att äta från den 

drabbade personen, denna vägran kan vara mer eller mindre systematiserad (Lacoste, 2017). 

Personer med anorexia nervosa har därtill en förvrängd kroppsuppfattning, vilket gör att de 

trots livshotande undervikt ser sig själva som överviktiga (ibid). För de flesta inleds anorexia 

nervosa i form av viljemässig bantning vars syfte och primära mål är att gå ner i vikt 

(Läkemedelsboken, 2015). Förändringarna i kosten för att gå ner i vikt sker oftast successivt 

och smygande, som inte sällan tar sin utgångspunkt i att mindre portioner tas vid måltider. 

Därtill finns en rädsla för livsmedel med högt fettinnehåll, vilket yttrar sig i form av reduktion 

av fett i kosten. Övergång till vegetarisk kost är också ett vanligt förekommande val bland 

individerna (ibid). Sjukdomen för även med sig en ständig känsla av att personen är tjock och 

en samtidigt rådande kraftig rädsla över att gå upp i vikt, detta trots att personen är 

underviktig (ibid). Det är utifrån tillväxtkurvor för den enskilda individens ålder som 

eventuell undervikt kan konstateras (Wentz, 2019). Förändringarna sker successivt men 

tillslut upptar tankar kring vikt, kost samt kroppsutseende all tid och energi för individen. 

Minskning i vikt ses många gånger leda till att fixeringen kring vikt och kropp förvärras och 

blir större. Varenda måltid associeras med den kraftiga rädslan och ångesten över potentiell 

viktuppgång (Läkemedelsboken, 2015). Vilket gör att individens upplevda självkänsla blir 

starkt kopplad till de intagna måltiderna, kring hur väl individen lyckas kontrollera vad som 

intas under måltiderna samt på så sätt även vikten. Om individen trots omfattande hunger 

lyckas avstå från att inta mat under en måltid uppstår en nöjdhet och självkänslan ökar (ibid). 

Vidare är ett annat symtom som kan återfinnas hos personer med anorexia nervosa överdriven 

fysisk aktivitet grundad på tvång från personen själv. I takt med att sjukdomen utvecklas hos 

en individ blir symtomen fler, symtom som kan tillkomma är att personen får fler 

tvångsmässiga handlingar för sig, blir socialt isolerad samt även mer självupptagen. Vidare 

kan individen börja undvika att äta ihop med andra, exempelvis med familjen eller 

skolkamraterna, genom att påstå att man ätit tidigare (ibid). Psykiska symtom som är vanligt 

förekommande hos personer med anorexia nervosa är koncentrationssvårigheter, 

sömnsvårigheter, depression och ångest (Allgulander, 2019). Till vanligt förekommande 
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somatiska symtom hör bland annat avmagring, skador på tänder och tandkött, kardiovaskulära 

sjukdomar såsom hypotoni, hypotermi, bradykardi samt mag- och tarmproblematik som 

exempelvis förstoppning och inre blödningar (Weigel, Löwe, & Kohlmann, 2018). Andra 

konsekvenser kan vara både försenad pubertetsutveckling och längdtillväxt och hos kvinnor 

rubbas de hormonella nivåerna, vilket leder till att menstruationen uteblir och brösten 

förtvinar (Allgulander, 2019). Av de individer som drabbas av anorexia nervosa är 90 procent 

flickor i tonåren samt kvinnor i ung vuxen ålder (Läkemedelsboken, 2015). Majoriteten av de 

som utvecklar sjukdomen är mellan 12-25 år gamla, de vanligaste åldersspannen är dock 

mellan 13-14 år samt mellan 18-20 år (Lacoste, 2017). Sett till långvariga sjukdomar är 

anorexia nervosa den tredje mest förekommande diagnosen bland unga individer, efter fetma 

och astma (ibid).  

Diagnostiska kriterier 

ICD-10 är en internationell sjukdomsklassifikation, som används vid diagnostisering av 

psykiatriska sjukdomar (Cullberg, 2003). För diagnosen anorexia nervosa finns utifrån ICD-

10 fem stycken diagnostiska kriterier (ibid). Kriterium nummer ett inbegriper att personen har 

ett BMI på 17,5 eller lägre, alternativt en kroppsvikt som är minst 15 procent mindre än 

förväntad normalvikt för personen (Burton, 2014). BMI står för body mass index och används 

för att fastställa bland annat undervikt och normalvikt i relation till en individs vikt och längd 

(Läkemedelsboken, 2018). BMI-värdet räknas ut genom att ta en individs vikt i kilogram och 

dividera med individens längd i meter gånger längd i meter (ibid). Kriterium nummer två 

innefattar att personens viktnedgång är självförvållad genom att avstå från kaloririk mat. 

Därtill ingår även i detta kriterium att personen använder sig av en eller flera av följande 

åtgärder, överdriven fysisk aktivitet, självförvållad kräkning, användning av laxeringsmedel 

eller diuretika. Kriterium nummer tre innefattar att personen har en förvrängd 

kroppsuppfattning. Kriterium nummer fyra involverar enbart kvinnor och innebär att mer än 

tre stycken menstruationer efter varandra uteblivit. Kriterium nummer fem innebär att 

individen har en betydande låg kroppsvikt i relation till sitt befintliga utvecklingsstadium samt 

att om puberteten inte haft sin debut vid sjukdomens start har den blivit försenad eller 

uteblivit helt (ibid).  

 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer som är kopplade till diagnosen anorexia nervosa är bland annat några specifika 

personlighetsdrag, där ingår tvångsmässiga personlighetsdrag samt perfektionism 

(Läkemedelsboken, 2015). I Yilmaz, Hardaway & Bulik (2015) studie framgår det att 

kvinnliga anhöriga till individer som lider av anorexia nervosa löper elva gånger större risk att 

själva drabbas av sjukdomen. Ytterligare riskfaktorer kan vara att personen i fråga har 

svårigheter med det sociala samspelet samt besitter en negativ självbild (Wentz, 2019). Enligt 

Brochu et al. (2018) har goda relationer till andra stor positiv påverkan på individens 

självförtroende. Emellertid kan frånvaro av dessa relationer resultera i att självförtroendet 

påverkas negativt, som i sin tur kan medföra att personen med avsikt att erhålla en känsla av 

kontroll i sitt liv börjar kontrollera sitt matintag och sin vikt (ibid). Vid sidan om 

riskfaktorerna anses det även finnas faktorer som verkar utlösande för sjukdomens start, 

däribland ingår livshändelser som upplevs traumatiska och stressande, exempelvis övergrepp, 

dödsfall eller att föräldrarna separerar (Läkemedelsboken, 2015). 

Behandling  

Behandlingen av anorexia nervosa består utav flera olika åtgärder bland annat 

nutritionsbehandling i form av sex måltider per dag, vilket syftar till att öka kroppsvikten. 

Ambitionen är att individen ökar sin kroppsvikt med 0,5 kilogram per vecka (Allgulander, 

https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.lnu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Weigel%2C+Angelika
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.lnu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=L%C3%B6we%2C+Bernd
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.lnu.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kohlmann%2C+Sebastian
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2019). Kosttillskott i form av näringsdrycker används vid svårigheter med fast föda. Vid svåra 

fall, när kroppens vitala funktioner påverkas används sondmatning. Dessa behandlingsformer 

kan upplevas komplicerade då den drabbade inte alltid är motiverad till behandling samtidigt 

som vårdpersonal upplever processen som krävande (Wentz, 2019). Kognitiv beteendeterapi 

är en annan behandlingsåtgärd som används för förebygga återfall vid viktuppgång. 

Olanzapin och antidepressiva läkemedel är en annan form av behandling (Allgulander, 2019). 

Olanzapin som är ett antipsykotiskt läkemedel används alltmer frekvent vid behandling av 

anorexia nervosa, då den både ses underlätta viktökning samt bidra till en positivare 

inställning inför behandling hos den drabbade (Spettigue et al., 2008). Burton (2014) menar 

dock att trots återhämtning och lyckad behandling kan individerna drabbas av hälsoproblem 

som sträcker sig livet ut, i form av bland annat infertilitet, depression och osteoporos. Wentz 

(2019) framhåller vidare att knappt hälften av individerna med anorexia nervosa tillfrisknar, 

hos en tredjedel sker förbättring och fem procent av de drabbade avlider till följd av 

sjukdomen. 

Dödlighet 

I jämförelse med den övriga befolkningen innebär diagnosen anorexia nervosa en förhöjd 

dödlighet, mer specifikt är mortalitetsrisken sex till nio gånger högre hos de drabbade, då 

individer i samma åldersgrupp jämförs (Läkemedelsboken, 2015). Ett flertal olika somatiska 

tillstånd kan orsaka att individerna avlider, där hjärtinfarkt, hjärtrytmrubbningar, akut 

hjärtsvikt, hypoglykemi och pneumoni tillhör de vanligaste. Därtill förekommer även dödsfall 

orsakade av suicid (ibid). Enligt Allgulander (2019) är suicidrisken upp till fem gånger 

förhöjd hos de med anorexia nervosa.  

Stigma 

Opålitliga och manipulativa är ord som används för att beskriva individer med ätstörningar, 

där inkluderat de som är drabbade av anorexia nervosa samt att individerna har sig själv att 

skylla för sin sjukdom (Rance, Clarke & Moller, 2017). Individerna med anorexia nervosa 

upplevde själva en känsla av skam, dels för att de inte hade kontroll över sin sjukdom utan att 

sjukdomen istället kontrollerade deras liv. Vidare upplevs även skam när individerna träffar 

andra med anorexia nervosa som är värre än deras, exempelvis vid behandling. Skammen i 

detta fall grundar sig i att individerna betraktas som mer framgångsrika i sin sjukdom, vilket 

leder till att betraktaren upplever att deras anorexia nervosa inte är tillräckligt svår (ibid). De 

drabbade individerna upplevde också en känsla av ensamhet, något som grundade sig i att de 

kände sig annorlunda till följd av att deras beteende skilde sig från andra utan anorexia 

nervosa. Ensamheten orsakades också av att individerna upplevde att samhället och 

vårdpersonal inte hade tillräcklig förståelse för deras sjukdom (ibid). Rance, Clarke och 

Moller (2017) framhåller därtill att vårdpersonal som arbetar med denna patientgrupp uttryckt 

upplevda känslor av frustration och misstänksamhet gentemot dessa patienter (Rance, Clarke 

& Moller, 2017). 

Sjuksköterskans roll 

Burton (2014) menar att sjuksköterskan har en avgörande roll vad gäller att identifiera de 

tidiga symtom samt varningstecken som yttrar sig i början av en ätstörning. Ytterligare är 

relationen mellan patient och sjuksköterska viktig, specifikt för patienter med anorexia 

nervosa kan en god relation med sjuksköterskan vara avgörande för att självkänslan hos 

patienten ska förbättras (ibid). Wentz (2019) framhåller att en ömsesidig respekt är avgörande 

för skapandet av en god relation och en grund för att behandlingen ska bli framgångsrik. 

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens och kunskap kring sjukdomen spelar en avgörande 

roll i mötet med patienten. Genom att lyssna till patientens unika upplevelse av livet med 
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sjukdomen samt dela med sig av sin kunskap kan den enskilda individen erbjudas bästa 

möjliga vård (ibid).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdvetenskap innebär kunskap om 

människan i relation till hälsa, lidande och vårdande (Arman, 2015). Begreppen som valts ut i 

relevans till syftet är livsvärld och lidande. Detta är två centrala begrepp som fångar upp 

individens unika erfarenhet och upplevelse av sin sjukdom och kommer att användas som stöd 

i denna studie för att skapa en förståelse kring kvinnors upplevelse av att leva med anorexia 

nervosa. 

Livsvärld 

 

Varje enskild individ har en unik livsvärld med vilken hon upplever allt i världen, däribland 

sig själv och andra människor. Det är även genom livsvärlden som varje unik människa 

upplever sjukdom och lidande samt hälsa och välbefinnande. Till följd av att livsvärlden är 

unik kan den således inte skiljas från den enskilda människan (Dahlberg & Segesten, 

2010).  Att utgå från ett livsvärldsperspektiv innebär att se till individens unika erfarenhet av 

att leva med sjukdom och hur denna påverkar hans eller hennes vardag och liv. Det är att sätta 

patienten i fokus och lyssna till individen då det är de som besitter kunskapen om sin hälsa, 

sjukdom och lidande (ibid). När en individ lider av anorexia nervosa blir detta en del av 

individens livsvärld, vilket som sjuksköterska är viktigt att beakta genom att lyssna till den 

unika individens berättelse för att på så sätt få en ökad förståelse för den enskilda individens 

upplevelse av sjukdomen.   

 

Lidande  

 

Lidande är individens subjektiva upplevelse av att möta något ont. Det är en emotionell, 

fysisk och existentiell upplevelse som kan yttrar sig i form av ångest, oro och smärta (Arman, 

et al., 2015). Lidande har många ansikten och är varje människas egen upplevelse (ibid), 

lidandet kan vara synligt eller dolt och bero på en mängd olika orsaker (ibid). Den är 

personlig och är enligt Arman (2015) en sårbar port till människans inre som kan påverkas av 

yttre och inre omständigheter. Lidandet kan delas in i tre olika former livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande (ibid). Livslidande är lidandet som kan uppstå när 

exempelvis sjukdom drabbar kroppen och alla de förändringar som den för med sig i 

individens liv (ibid). Sjukdomslidanden är lidandet individen upplever i relation till sin 

sjukdom. Det kan vara smärtan sjukdomen orsakar kroppen eller svåra biverkningar av en 

behandling. Det kan även handla om oron av att inte veta vad som väntar i framtiden och 

längtan att återfå sin hälsa tillbaka (ibid). Vårdlidande är det lidande som orsakas av självaste 

vården, det kan handla om brist på kunskap eller kommunikation från vårdpersonal eller att 

inte bli förstådd som patient (ibid). De som lider av anorexia nervosa kan uppleva lidande i 

alla dessa former och som sjuksköterska bör man ha kunskap och förståelse om mänskligt 

lidande för att möta och lindra den enskilda individens upplevda lidande.  
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PROBLEMFORMULERING 

Anorexia nervosa är en ätstörning som inbegriper en förvrängd kroppsuppfattning 

med strävan efter att uppnå en livshotande undervikt. Majoriteten som drabbas är flickor i 

tonåren och unga kvinnor. Studier visar att fem procent av de som drabbas avlider till följd av 

sjukdomen, dels på grund av de somatiska komplikationer sjukdomen medför men även till 

följd av den förhöjda självmordsrisken. Detta gör anorexia nervosa till den psykiatriska 

sjukdomen som har högst mortalitet. Studier visar även att knappt hälften av individerna med 

anorexia nervosa tillfrisknar. De individer som tillfrisknar drabbas många gånger av 

hälsoproblem som sträcker sig livet ut. Relationen mellan den drabbade och vårdpersonal har 

en avgörande roll i hur väl individen tillfrisknar. Dock kan relationen mellan sjuksköterskan 

och den drabbade individen försvåras då det inte sällan saknas motivation till behandling från 

den som är drabbad, dessutom visar studier att vårdpersonal många gånger upplever 

misstänksamhet och frustration gentemot dessa individer. Dessa faktorer kan påverka 

förutsättningarna för god vård negativt och därmed påverkar det den drabbades möjlighet till 

tillfrisknande. Genom ökad kunskap om sjukdomen och hur det är att leva med anorexia 

nervosa kan sjuksköterskan bemöta patienten med ökad förståelse för deras livsvärld men 

också för deras lidande och kan på så sätt underlätta deras tillfrisknande.  

 

SYFTE 

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

METOD 

Design 

För att besvara studiens syfte har författarna genomfört en kvalitativ litteraturstudie med 

induktiv ansats då man ämnat belysa kvinnors upplevelse av att leva med anorexia nervosa. 

Enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) är kvalitativ forskningsmetodik lämplig om man vill fånga 

upp individers subjektiva erfarenheter och upplevelser. En induktiv ansats innebär att 

analysen är förutsättningslös när litteraturen granskas (Lundman & Hällgren-Granheim, 

2012). En manifest innehållsanalys av fem bloggar skrivna av kvinnor som lever med 

sjukdomen anorexia nervosa genomfördes. Detta innebär att granskningen av textinnehållet 

skedde textnära där fokus sattes på att identifiera mönster utifrån det uppenbara i texten (ibid). 

Utifrån skrivna berättelser som exempelvis bloggar är det möjligt att få kunskap om hur 

människor upplever sin värld samt vilka tankar och erfarenheter de har i relation till sin 

sjukdom (Dahlborg-Lyckhage, 2017).  

 

Urval 

 

För att hitta bloggar relevanta för studiens syfte användes inklusion- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterier var bloggar skrivna av kvinnor med diagnostiserad 

anorexia nervosa. Kvinnorna skulle vara minst 18 år gamla när författarna till denna studie 

använde sig av materialet. Detta på grund av etiska skäl. Exklusionskriterier var bloggar där 

sjukdomen inte tydligt tilldelats en väsentlig del av bloggen. För att minimera riskerna för 
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feltolkning använde författarna sig endast utav bloggar skrivna på svenska. Bloggarna skulle 

vara öppna för allmänheten vilket innebär att de bloggar som krävde lösenord eller 

medlemskap uteslöts. Då datamaterialet som användes i studien är hämtat från bloggar på 

internet är en kvalitetsbedömning inte lätt att utföra (Friberg, 2017). Författarna använde sig 

utav Segerstens (2017) riktlinjer för källkritik på webben för att granska bloggarna och på så 

sätt kunnat säkra tillförlitligheten i dem (se bilaga 1). Fem bloggar ansågs vara relevanta till 

syftet samt uppfyllde inklusionskriterierna och valdes ut för analys, vilka presenteras i bilaga 

2.  

 

Datainsamling 

Studien grundas på blogginlägg där kvinnor beskriver hur det är att leva med anorexia 

nervosa. Sökningen efter bloggar som var relevanta för syftet har gjorts på sökmotorn Google. 

Anledningen till att författarna begränsade sig till Google var att den gav bättre och mer 

relevanta träffar än andra plattformar som Blogspot.se och Bloggportalen. Sökorden som 

användes var ”blogg”, ”anorexia nervosa” ”anorexia” och ”att leva med” i olika 

kombinationer och söksträngar. Sökschema presenteras i bilaga 3. De 50 första sidorna 

granskades oavsett kombination av sökord, en del av träffarna var uppsatser, tidningsartiklar 

och andra hemsidor som snabbt kunde sorteras bort. Relevanta rubriker där det framgick att 

det var bloggar som tog upp ämnet anorexia lästes snabbt igenom. De bloggar där det tydligt 

framgick att de handlade om att leva med anorexia nervosa lästes grundligare. De bloggar 

som ansågs relevanta till studiens syfte samt uppfyllde inklusionskriterierna genomgick sedan 

en granskning utifrån Segerstens (2017) riktlinjer för källkritik på webben. Därefter valdes 

fem bloggar ut för analys (se bilaga 2). 

 

Analys 

Analysprocessen påbörjades genom att läsa de utvalda bloggarna noggrant och individuellt för 

att sedan diskutera dem ihop. En manifest kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman 

och Hällgren-Granheim (2012) användes vilket innebär att författarna höll sig textnära och 

identifierade likheter och olikheter i texten (ibid). Meningsenheter valdes ut ur den skrivna 

texten. Meningsenheter är meningsbärande stycken av texten som är relevanta för studiens 

syfte (ibid). För att göra materialet lättare att hantera kondenserade författarna 

meningsenheterna. Detta innebär att man kortar ner texten utan att ta bort det betydelsefulla i 

meningen (ibid). Därefter benämndes dessa kondenserade meningsenheter med koder eller 

korta meningar som beskriver meningsenheternas innebörd. Koder används för att kunna 

reflektera över materialet samt ha möjlighet att gruppera ihop det och skapar grund till 

subkategorier och kategorier (ibid). En subkategori är en grupp koder vars innehåll har en 

samhörighet och en kategori förklarar vad texten innehåller och består av flertal subkategorier 

och koder (Henricson, 2018). 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 
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“Ni kanske känner igen 

resonemanget och jag 

har tidigare beskrivit min 

situation just nu som att 

jag befinner mig i två 

olika världar som jag 

ständigt pendlar mellan, 

den sjuka och den friska. 

Där det varit den sjuka 

som känts trygg och den 

friska desto mer 

oförutsägbar och 

läskig.”  

Jag pendlar mellan 

det sjuka och det 

friska. Det sjuka 

känns tryggt, det 

friska känns läskigt 

och oförutsägbart.  

Sjukdomen 

känns 

trygg.  

Falsk 

trygghet 

Anorexins 

röst 

“Det var senare under 

samma kväll som det 

vände och Knut gav mig 

min första käftsmäll, som 

jag efter sex feta chicken 

nuggets tillsammans med 

drypande pommes kände 

mig just fet. För vi är vad 

vi äter, det har ju teve 

lärt oss. Känslan av att 

vikten kommer att rusa 

upp i raketfart och vågen 

braka sönder gav mig 

panik, trots att måltiden 

ingick i de 1600 kalorier 

som var beräknade för 

dagen. Jag hade alltså 

inte ätit för mycket men 

ändå blev jag rädd” 

Känslan av att vikten 

kommer rusa upp i 

raketfart och att 

vågen kommer braka 

sönder gav mig 

panik, efter den 

kaloririka maten. 

Trots att jag inte ätit 

för mycket blev jag 

rädd.  

Rädsla och 

panik efter 

måltid 

Rädsla för 

viktuppgång 

Kampen att 

bli frisk 

“Jag vill att alla ska 

tycka att jag är snäll och 

känna av att jag ser alla 

och inte bara de som 

kräver uppmärksamhet. 

Mig själv däremot 

skadar jag gärna, och 

Jag vill att alla ska 

tycka att jag är snäll 

och uppmärksammar 

alla. Mig själv 

skadar jag för jag 

duger inte och är inte 

tillräcklig.  

Jag duger 

inte jag är 

inte 

tillräcklig 

Otillräcklig Självkänsla 
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det har jag gjort så länge 

jag kan minnas."För jag 

duger inte, jag är inte 

tillräcklig."” 

 

 

Etiska överväganden 

Etiskt hänsynstagande och reflektion har gjorts genom studiens alla delar. Författarna har 

använt sig utav Helsingforsdeklarationens riktlinjer. Helsingforsdeklarationen är etiska 

riktlinjer som ska användas inom all forskning som inkluderar människor 

(Helsingforsdeklarationen, 2018). De viktigaste aspekterna i riktlinjerna kan delas in i fyra 

principer, inte-skada principen, autonomprincipen, rättviseprincipen samt nyttoprincipen 

(Kristensson, 2016). Enligt Ali & Skärsäter (2017) är de etiska riktlinjerna kring forskning på 

internet diffusa och det råder delade meningar om vad som är etiskt försvarbart när det gäller 

brister i tillämpningen av de olika principerna. Material som kan hittas i bloggar på internet 

tillhör offentlig kommunikation vilket innefattar publicerat material på internet där det råder 

en medvetenhet om att innehållet är tillgängligt för allmänheten (ibid). Forskare hävdar därav 

att texten kan användas för forskning utan informerat samtycke (ibid). Detta innebär att man 

brister i att uppfylla autonomprincipen som bland annat innebär att erhålla ett informerat 

samtycke samt deltagarens rättighet att när som helst avbryta sin medverkan (Kristensson, 

2016). Dock framhåller Datainspektionen (2019) att känsliga uppgifter får behandlas om 

personen i fråga på ett tydligt sätt har offentliggjort dem, ytterligare bör beaktning till 

individens intentioner med de publicerade uppgifterna tas. Informanterna för denna studie har 

inte tilldelats informerat samtycke. Författarna till bloggarna har frivilligt valt att 

offentliggöra sina uppgifter/berättelse som allmänheten kan ta del av. Samtliga informanter 

har på ett tydligt sätt framfört i sin blogg att intentionen är att dela med sig av sin upplevelse 

till andra. Författarna till föreliggande studie har vidtagit aktsamhet kring informanternas 

privatliv och behandlat all data på ett ansvarsfullt sätt för att minimera negativ påverkan på 

informanternas integritet genom att inte avslöja deras namn eller bloggadress i studien. 

Författarna har använt sig utav citat i den löpande texten som enlig Ali & Skärsäter (2017) är 

sökbara och kan identifiera bloggen, samtidigt som de även nämner att dessa är nödvändiga 

för studiens trovärdighet (ibid).  

 

Förförståelse  

Förförståelse är de förutfattade meningar vi besitter när något i vår omgivning ska tolkas. Det 

handlar om våra tidigare erfarenheter, värderingar, föreställningar och förväntningar som 

präglar vår förståelse (Kristensson, 2016). Då en av författarna har haft sin 

verksamhetsförlagda utbildning på en allmänpsykiatrisk avdelning var förförståelsen präglad 

av upplevelsen och erfarenheterna utav möten med patienter som diagnostiserats med 

anorexia nervosa. Genom att vara medveten om att denna förförståelse kan ha en inverkan på 

materialet kan man försöka lägga den åt sidan och på så sätt minimera risken att analysen 

påverkas i större utsträckning (ibid). Därför har författarna under studiens gång fört 

diskussioner kring sin förförståelse för att på så vis medvetandegöra den.    



9 
 

RESULTAT 
 

I analysen framkom tre kategorier med totalt åtta subkategorier som presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och tillhörande subkategorier.  

Kategori Subkategori 

Anorexins röst Falsk trygghet 

Bästa vän och värsta fiende 

Ångest 

Kampen att bli frisk Utmana kontrollbehovet 

Rädsla för viktuppgång 

Självkänsla Högpresterande 

Sätta upp en fasad 

Ständigt jämföra sig med andra/sig själv 

 

 

Anorexins röst 

Falsk trygghet 

Flera av informanterna upplevde att anorexin inbringade en sorts trygghet hos dem. Känslan 

av trygghet grundade sig i att livet med sjukdomen innebar mindre överraskningar samt att de 

redan visste vad som förväntades av dem. Ett liv utan sjukdomen kändes mer skrämmande 

och oförutsägbart, därav infann sig en rädsla för att lämna sjukdomen bakom sig. Anorexin 

bidrog till att kvinnorna mådde bättre, detta eftersom sjukdomen försäkrade dem om att de 

skulle förbli smala och därmed undvika viktuppgång.      

 

“Kanske låter detta som ett märkligt resonemang men jag visualiserar ofta min 

anorexia som ett rum med många dörrar. Ett rum vars tapeter jag känner väl 

igen, likaså tavlor, möbler och gardiner. I detta känner jag mig trygg och man 

skulle kunna kalla rummet min trygghetszon. Jag vet vad som förväntas och 

slipper en massa överraskningar. En känsla som jag tycker om. Rummets 

nackdelar är däremot att jag lätt stagnerar och inte utvecklas.” (blogg 2) 

 

“Jag vill ju bli frisk, men å andra sidan vågar jag fortfarande inte riktigt att 

släppa taget om ätstörningen. Jag vågar inte lämna komfortzonen bakom mig i 

rädsla för vad som väntar på andra sidan.” (blogg 5) 

 

Bästa vän och värsta fiende 

Samtliga informanter beskrev anorexin som en person som de namngivit eller en andra röst 

som ständigt fanns i huvudet. En av kvinnorna benämnde exempelvis anorexin med namnet 

Knut. När kvinnorna beskrev ett liv med ständig närvaro av denna person eller röst är 
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upplevelsen tudelad bland samtliga kvinnor, vissa stunder betraktades den som kvinnans bästa 

vän medan att i andra stunder benämnas som kvinnans värsta fiende.  

 

“Jag hade, och har fortfarande, ett monster inom mig som ständigt skriker att 

jag aldrig är tillräcklig. Bort med dig, din värdelösa idiot. Ingenting kan du. 

Och tjock som en gris är du dessutom. Ät inte! Jag vet inte hur många tårar 

detta otäcka monster har orsakat. Men jag vet inte heller hur många gånger min 

bästa vän har lurat mig. Jag måste dock äntligen inse att mitt monster inte är 

min vän utan en motståndare som jag ska döda. Men jag vill inte döda, jag vill 

inte strida och svika någon som står mig så nära som mitt monster gör. Det har 

alltid stått vid min sida, alltid kommit med råd och omfamnat mig när jag som 

mest har behövt det. Jag fann en trygghet. Men det jag inte visste, det var att det 

var en falsk trygghet som jag nu måste lämna bakom mig.” (blogg 5) 

 

Anledningarna till att kvinnorna anser att anorexin är deras värsta fiende är för att denna röst 

som de ständigt har med sig överallt är oerhört manipulerande och övertygande samt ständigt 

anser sig ha rätt. I dessa fall intalar den anorektiska rösten kvinnorna flera olika negativa 

saker om sig själva, såsom att de är tjocka, misslyckade, värdelösa, inte älskvärda samt att de 

inte förtjänar att leva. Vidare skuldsätter rösten kvinnorna ifall de lyckas stå emot dess åsikter 

för exempelvis viktuppgång eller intagen måltid. De gånger detta händer blir rösten desto 

aggressivare, högljudd och beskrivs även som världens sämsta förlorare.   

“Han är otroligt övertygande Knut, dessutom verkligen skicklig på att 

argumentera och därför vinner han i dagsläget nästan alla våra debatter. Det 

har liksom blivit lättast så, att lyssna på Knut snarare än på mina 

hungerkänslor som inte är lika dominanta längre. Knut är dessutom kanske 

världens sämsta förlorare och de få gånger han förlorar våra debatter så 

brakar helvetet loss. Knut är nämligen expert på psykisk mobbning, vet precis 

vad han ska säga och hur han agera för att få mig att känna mig värdelös. Han 

saknar liksom helt gränser och finkänslighet. Förra veckan sa han exempelvis åt 

mig att jag jag inte förtjänar att leva och helt ärligt, trodde jag på honom. För 

han är så ju otroligt skicklig.” (blogg 2) 

  

 “För varje gång jag eller någon annan säger att Gud älskar mig så kommer 

anorexins monsterröst in i huvudet och förklarar hur äcklig jag är och att ingen 

någonsin skulle kunna älska mig” [.…]“Den suger åt sig all min livskraft och 

säger att jag inte är värd ett skit. Hur skulle ni själva känna om ni har någon 

som dygnet runt säger åt er hur otroligt tjocka och fula ni är. Att alla ni umgås 

med blir äcklade av dig och att du inte är värd någonting, inte mat, inte dricka, 

inte ett hem, verkligen ingenting. Tillslut tröttnar man, och det har jag gjort.” 

(blogg 1) 

 

Anledningarna till att kvinnorna samtidigt kan betrakta rösten som deras bästa vän är främst 

de positiva aspekter som erhålls när kvinnorna följer anorexin och därav går ner i vikt. När 

kvinnorna lydde rösten och gjorde som den sa upplevde kvinnorna att de fick mycket 

uppskattning, beröm och bekräftelse tillbaka. De kände även tillfredsställelse, lycka och 

stolthet samt en euforisk känsla av att duga.  
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“Jag belönas av att inte äta, eftersom jag under så pass långt tid kännt av en 

tillfredställning när måltider hoppas över. Det är som inprintat i mig, så även 

om jag idag vet att jag gör fel i att svälta mig själv, så känner jag hur min 

anorexi ler inom mig när jag gör det. Jag behöver känna mig stolt över mig 

själv. Jag behöver känna den där belöningen, den euforiska känslan av att duga. 

Min anorexi säger åt mig att jag duger när jag inte äter.” (blogg 4) 

  

  

 

Ångest 

Samtliga informanter beskrev också återkommande upplevelser av ångest, huvudsakligen i 

samband med mat och sin kropp. Ångesten kring maten uppstod inte enbart när kvinnorna åt 

utan även när de tänkte på vad de skulle äta längre fram under dagen alternativt på vad de 

redan hade ätit tidigare under dagen. Ångest som i de flesta fall orsakas av rädslan för 

viktuppgång och därmed bli tjock. Den grova ångest som mat innebar för samtliga kvinnor 

ledde till att de många gånger prioriterade lindring av sin ångest högre än sina hungerkänslor, 

vilket gjorde att måltider inte intogs som planerat.    

 

“Sa till mitt vak att jag inte tänker äta förens jag fått starkare medicin, att om de 

inte hjälper mig hantera ångsten får jag lösa det på mitt eget sätt, via svält.” 

(blogg 1) 

 

“Äter jag inte så har jag dessutom inte lika mycket ångest över att jag känner 

mig   tjock. Jag       känner mig inte lika tjock och vedervärdig. Jag blir istället 

tom, känslokall och obrydd när jag inte äter. Tro mig, att känna sig alldeles tom 

inombords är skönare än att ständigt ha ångest.” (blogg 4) 

  

Vidare upplevde kvinnorna ångest när de betraktade sin kropp och vikt. När de såg sig själva i 

spegeln mådde de dåligt av sin egen spegelbild. De skämdes över sina kroppar som de tyckte 

var alldeles för tjocka, vilket gjorde att de inte heller trivdes i sina egna kroppar. Därav 

orsakades upplevelsen av ångest då kvinnorna betraktade sin egen kropp. Vidare är vågen för 

samtliga kvinnor ett stort ångestmoment, eftersom denna ger en tydlig och direkt uppfattning 

om eventuell viktökning skett. Viktökning i sig är en stor rädsla bland kvinnorna vilket skapar 

stor ångest.  

  

“Låt oss prata om det här med att väga sig. Detta sjuhelsikes ångestmoment 

som liksom kan få en dag att skita sig totalt, också en hel vecka om man har otur 

och siffran på vågen inte alls stämmer överens med vad man förväntat sig eller 

kompromissat med sin ätstörning om är okej.” (blogg 2) 

En övervägande del av informanterna beskrev att de i vissa stunder ville dö av anorexin eller 

övervägde självmord eftersom detta upplevdes som en enklare utväg jämfört med att kämpa 

emot anorexin. Att dö skulle innebära att de slapp den ständiga ångesten som de upplevde 

kring mat och vikt. Kvinnorna såg vidare ingen mening i att fortsätta leva sitt liv då de varken 

upplevt att ångesten kunde minska i omfattning eller såg den försvinna i framtiden, vilket 

gjorde att de ansåg att de likaväl kunde ta sitt liv här och nu för att slippa lidandet den 
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orsakade. En alternativ anledning var att de inte upplevde att de hade något att leva för samt 

att livsglädjen var obefintlig. När kvinnorna beskrev sina känslor inför döden var det inget de 

var rädda för, utan snarare betraktade som något befriande. Detta då de använde ord som 

nöjdhet, accepterande, lugnande, skönt, fridfullhet för att beskriva sin inställning för döden. 

“Min behandlare hade givit mig 1,5 vecka kvar att leva om fortsatt levnadssätt 

och jag bara låg och väntade ut tiden. Jag var glad över beskedet om att det 

snart var över. Allt krigande, slit, kämpande, all ångest, allt. Mitt liv var 

"äntligen" snart över. Ju magrare jag blev desto mer nära var jag döden, det 

kändes skönt och lugnande.” (blogg 4) 

 

“Kunde inte mitt hjärta bara stannat, då skulle jag ju sluppit denna hemska 

ångest? Jag kommer ihåg hur jag låg där och grät samtidigt som jag bad så 

mycket jag kunde till gud, snälla snälla snälla, om du nu vill mig väl, låt mitt 

hjärta stanna på riktigt denna gång, inte bara att det är nära.” (blogg 1) 

 

Kampen att bli frisk  

Utmana kontrollbehovet 

 

Samtliga informanter beskrev en upplevelse av att alltid vilja ha kontroll, främst över det 

totala kaloriintaget under varje enskild dag. Då detta säkerställer att antalet kalorier som intas 

under en dag inte överstiger vad som anses vara accepterat enligt kvinnornas egna 

värderingar. Detta har resulterat i att kvinnorna lagt ner mycket tid och på så sätt skapat en 

stor kunskapsbank av olika livsmedels kalorimängd. Då detta är omsatt kunskap upplever 

kvinnorna att det är svårt att frångå denna kunskap och inta livsmedel som har mer kalorier än 

andra.  

“Ständigt har tankar om mat snurrat i mitt huvud och stört mitt fokus. Det fanns 

alltid något att oroa sig över, alltid något som jag behövde planera. 

Näringsvärden, innehållsförteckningar och kalorier var vardag. Detta sitter 

kvar i mitt huvud och har fått ett otroligt starkt fäste som är svårt att bara 

radera ut ur sitt huvud. Otroligt svårt. Det går inte. Det enda jag tänker när jag 

ser mat är en massa siffror och ingredienser. Hur ska jag någonsin kunna äta 

som en vanlig människa? Hur ska jag kunna äta Findus frysta kanelbullar när 

det enda som finns i mitt huvud är att 100 g innehåller 357 kcal varav fett 11 g 

och huvudingredienserna är vetemjöl och socker? Jag vet inte, för detta sitter så 

inpräntat i mitt huvud. När jag inte har koll på de exakta ingredienserna och 

näringsvärdena tar jag genast fram mobilen och googlar upp det.” (blogg 5)  

Samtliga informanter för en ständig kamp mellan anorexin och det friska livet. Då livet med 

anorexin innefattar ett stort kontrollbehov över mat och vikt, förutsätter vägen till det friska 

livet att utmana och på sikt kunna släppa kontrollen. Kvinnorna fann vissa dagar större 

motivation och styrka till att utmana sitt kontrollbehov, något som resulterade i ett 

känslomässigt krig.   
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“Utmaningen med anorexia är alltså inte i att leva anorektiskt utan normalt 

igen[…] I mitt fall har det alltså varit när jag började kämpa mot istället för 

med Knut som det stora kriget brutit ut och som jag också börjat må dåligt på 

riktigt.” (blogg 2) 

 

Kvinnorna upplevde att utmaningarna måste ske successivt och med tålamod för att resultera i 

framsteg. Görs för många och drastiska förändringar på en och samma gång är det lätt att det 

bli övermäktigt och de faller tillbaka i sjukdomen.  

 

“Många radikala förändringar under kort tid har gett mig okontrollerbar 

ångest och resulterat i flera kraftiga gråtattacker. Tisdagen går till historien 

som en av de sämre dagarna och därför valde jag att göra del justeringar i 

matschemat efteråt. Med mindre fet mat och färre sociala utmaningar hoppas 

jag därför på att framöver kunna fullfölja mitt genialiska matschema. Det blev 

för mycket på en gång och jag måste inse att det inte finns någon quickfix. 

Anorexia är en komplex sjukdom som kräver hårt arbete och tålamod. Kampen 

fortsätter i ett lägre tempo men i rätt riktning.” (blogg 2) 

 

 

Rädsla för viktuppgång 

 

Samtliga informanter upplevde rädsla inför att gå upp i vikt. Att öka i vikt är associerat med 

stor ångest och många av kvinnorna kan inte föreställa sig något värre än att öka sin 

kroppsvikt. Rädslan som kvinnorna har inför viktökning beror dels på att de fruktar att när de 

väl släpper kontrollen över maten och tillåter viktökning kommer denna inte någonsin att 

avstanna. Istället är kvinnorna rädda för att deras kroppsvikt stadigt kommer fortsätta att öka 

utan stopp. Vilket tillslut kommer göra kvinnorna överviktiga, som i sin tur är en stor rädsla 

bland kvinnorna.  

 

“vågen visade siffror åt rätt håll, tänker inte ljuga om att de är jobbigt, för de är 

de verkligen, jag är livrädd för att jag ska gå upp mer och mer och aldrig 

stanna.” (blogg 3) 

  

“Jag är rädd för att tappa kontrollen totalt. Jag är rädd för att bli överviktig. 

Även om jag har hört det tusen gånger att det nästintill aldrig förekommer att en 

anorektiker blir överviktig, vågar jag inte tro på det. Vad är det som säger att 

jag inte blir den första? Inget. Det är detta som gör mig så otroligt rädd, det är 

detta som får mig att gråta av panik när jag ser att jag har gått upp i vikt. Jag 

är rädd för att viktuppgången aldrig ska upphöra, rädd för att jag ska tappa 

kontrollen. För jag hatar synen av mig själv. Jag hatar min tjocka, feta, äckliga 

mage och mina fettsprängda lår mer än någonsin.” (blogg 5) 

  

Självkänsla 

Högpresterande 

Fler av informanterna beskrev sig själva som högpresterande och att de alltid strävat efter att 

vara bäst inom alla möjliga olika områden, exempelvis i skolan, bland vänner och familj. Att 
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ständigt försöka vara alla till lags är något som kvinnorna upplever ha resulterat i att de glömt 

bort att ta hand om sig själva. Kvinnorna beskrev sig som perfektionister samt med 

karaktärsdrag som bestämdhet och envishet, vilket resulterade i att de inte kunde göra något 

halvdant. 

  

“Krav på dig själv att du måste vara perfekt. Du måste vara den perfekta 

kompisen, barnet, systern, bästa betygen etc. Om du till exempel misslyckas på 

ett prov kommer du känna dig som världens sämsta människa.” (blogg 3) 

  

 

Den högpresterande personligheten återfinns även i relation till sjukdomen, vilket yttrade sig i 

en upplevd känsla av otillräcklighet. Främst beskrevs denna känsla i anslutning till anorexin. 

Detta då det inte ansågs existera en idealvikt som skulle medföra att kvinnorna själva 

upplevde att de var tillräckligt smala, utan man kunde alltid bli smalare. Därav upplevdes 

oavsett omfattning av undervikt otillräcklighet, vilket i sin tur väckte oro hos kvinnorna över 

att även andra människor i omgivningen skulle anse att de inte var tillräckligt smala. 

Tillräckligt smala för att klassas som sjuka utan istället skulle betraktas som friska individer 

trots sin anorexi.  

                  

Man blir aldrig riktigt nöjd när man lider av anorexi. För man ser oftast inte 

själv hur smal man är, det finns inget “tillräckligt smal”[……] jag skulle känna 

att jag inte är tillräckligt smal och folk tror att jag är frisk och mår toppen bara 

för att jag inte se undernärd ut längre” (blogg 4) 

Kvinnorna beskrev att det var först när de hade insjuknat i sin anorexia nervosa som de för 

första gången i sina liv upplevde att förväntningarna och kraven de hade på sig själva sjönk. 

Samt att människor i deras omgivning inte heller längre kunde ha höga förväntningar eftersom 

de nu var sjuka. Därmed sjönk kraven och förväntningarna genomgående i kvinnornas liv, 

vilket upplevdes befriande.  

“Ju magrare jag var desto mer genomskinlig och osynlig blev jag också. Kraven 

och förväntningarna på mig sjönk till oexisterande. Min framtid var inte viktig 

längre utan allt handlade om här och nu. Skola, jobb, vänner, familj, allt som 

tidigare krävt energi av mig kunde jag släppa. Jag upplevde den känslan som 

otroligt skön.” (blogg 4) 

  

 

Sätta upp en fasad 

Flera av informanterna upplevde att de själva aktivt satte upp en falsk fasad för att på så sätt 

dölja hur dåligt de faktiskt mådde för familj och vänner och istället framstå som friska för en 

liten stund. Denna fasad var en förskönad bild av deras verkliga mående, där de 

huvudsakligen försökte framträda positivare och gladare än de egentligen var. Fasaden lyckas 

kvinnorna upprätthålla så länge de var i sällskap med andra människor, dock raserade fasaden 

inte sällan i samma stund som de var ensamma igen. Något som förknippades med att 

ångesten samtidigt sköt i höjden. Det var inte heller ovanligt att kvinnorna på förhand 

kompenserade sitt matintag för att klara av att upprätthålla fasaden framför andra människor. 
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Kompensationen skedde huvudsakligen genom att svälta tidigare under dagen för att senare 

klara av att äta i ett socialt sammanhang. 

  

  

“Jag kan äta när jag är med vänner och och just för den stunden mår jag jätte 

bra och njuter av det. sen när jag lämnar mina vänner och kommer hem , innan 

för dörren och PANG jag får en så jäkla ångest så jag tror att jag ska kvävas. 

Det är hemsk att känna så. Jag drar i mitt fett, slår på min mage och allt man 

inte får göra.” (blogg 3) 

  

“Jag är som två olika personer. Bland folk är jag en glad och lättsam tjej som 

alltid tycks vara obekymrad, men hemma orkar jag inte hålla upp denna fasad. 

Där bryter allt ihop, där kan jag för en gångs skull vara mig själv. Men så fort 

jag är bland folk sätter jag per automatik på mig den obekymrade masken 

igen.” (blogg 5) 

  

  

Ständigt jämföra sig med andra/sig själv 

Informanterna upplevde att de ständigt jämförde sig både med andra medmänniskor men även 

med sig själva. Vad gäller jämförandet med andra medmänniskor, jämförde sig kvinnorna 

dels med andra anorektiker. Denna typ av jämförande upplevde kvinnorna som en tävling 

anorektiker emellan, där vinnaren är den som är smalast. Tävlingen resulterade i att kvinnorna 

därmed ville vara sjukast för att därav även vara smalast. Förutom att vilja vara smalast var 

det även viktigt för kvinnorna att inte vara den största anorektikern. Detta jämförande kunde 

ske både i verkliga livet men även på sociala medier. Utöver detta jämförde kvinnorna sitt 

matintag med samtliga medmänniskors matintag/portioner i samband med måltider eller på 

sociala medier.  

“Jag jämför mig dag ut och dag ut, hela tiden... Så fort någon ny som jag inte 

umgås med varenda dag kommer in i rummet så skannar jag personens kropp. 

Jag kollar hur han/hon ser ut och jämför med hur jag ser ut. Är jag större? 

Mindre? Längre? Kortare? Nu med anorexin så är det främst om jag är större 

eller mindre... Jag ville vara smalast. Jag ville vara sjukast. Jag ville INTE vara 

den största.“ (blogg 1) 

 

Förutom att jämföra sig med andra medmänniskor upplevde kvinnorna även att de jämförde 

sig med sig själva. Detta genom att kolla tillbaka på tidigare kroppsvikter som varit mindre, 

hur kroppen såg ut innan vid en mindre vikt samt hur ens beteende kring måltider tidigare 

varit. 

  

”De senaste dagarna har jag verkligen spytt på mig själv och min egen kropp. 

Förmodligen på grund av att jag granskar den alldeles för mycket och jämför 

min kropp med hur den såg ut för ett år sedan. Jag borde inte jämföra min 

kropp med en dödligt sjuk kropp” (Blogg 4) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna har använt sig av en kvalitativ metod med induktiv ansats för att besvara studiens 

syfte. Datainsamlingen grundar sig på bloggar. Anledningen till valet av datainsamlingsmetod 

var författarnas nyfikenhet kring narrativa berättelser samt att de ansåg metoden som något 

nytt och som ett spännande arbetssätt. Enligt nationalencyklopedin (2019) är en blogg en 

öppen och personlig dagbok på webben som består av skriftliga inlägg som kan innehålla 

personliga åsikter, iakttagelser eller upplevelser. Att använda sig av bloggar har både för- och 

nackdelar. Enligt Eastham (2011) är det fördelaktigt att använda sig av personliga bloggar för 

forskningsändamål då de erbjuder ett brett urval som gör det möjligt att fånga upp fler 

individers upplevelse av det specifika hälsotillståndet man efterfrågar. Ali & Skärsäter (2017) 

skriver att det kan vara lättare att skriva eller berätta om känsliga ämnen när man inte sitter 

framför den som intervjuar. Eastham (2011) styrker detta då hon menar att när man använder 

sig utav intervju som datainsamlingsmetod kan forskarens närvaro ha en inverkan på 

respondenternas svar. Berättelserna från bloggarna är därför opåverkade av själva 

forskningsprocessen och genom blogginläggen kan man få en mer utförlig och intimare bild 

av individens upplevelse än vad man får vid en intervju (ibid). Eastham (2011) menar vidare 

att en nackdel med att använda sig av bloggar som datainsamlingsmetod kan vara de diffusa 

etiska överväganden som råder. Bloggar är både privata men även offentliga handlingar vilket 

gör det svårt för forskaren att skydda den enskilda människan (ibid). Markham (2018) 

framhåller i sin studie att det finns ett grundläggande antagande bland forskare att genom att 

erhålla ett informerat samtycke skyddas deltagaren från skada. Detta är något hon förkastar då 

hon menar att göra gott inte alltid innebär att göra rätt enligt riktlinjerna specifikt när det 

gäller bloggar. Markham (2018) hävdar i sin studie att de etiska riktlinjerna i vissa fall kan 

orsaka mer skada än nytta. Forskarens närvaro har setts ge en negativ påverkan på individens 

sjukdomsutveckling specifikt vad gäller individer med ätstörningar (ibid). Ett etiskt dilemma 

författarna till föreliggande studie ställdes inför var huruvida det skulle användas citat i den 

löpande texten för att säkra trovärdigheten i studien, alternativt att ta hänsyn till 

konfidentialiteten och skydda individerna genom att inte publicera hela citat då det enkelt kan 

sökas på, härleda till bloggen och identifiera författaren. Vid skapandet av en blogg har 

individer möjligheten att anpassa sina bloggar utifrån egna behov. De kan välja att göra dem 

offentliga för allmänheten men även göra dem privata och på så sätt kontrollera de som får 

tillgång till sidan (Ngweyna, Millis 2014). Enligt datainspektionen (2019) får känsliga 

uppgifter behandlas av andra om den enskilda individen på ett tydligt sätt offentliggjort dem. 

Till känsliga uppgifter hör bland annat politiska åsikter, information om hälsa, religiös eller 

filosofisk övertygelse (ibid). Då en individ publicerar sin upplevelse om sin sjukdom via ett 

inlägg på en blogg har denne själv valt att göra informationen offentlig för samtliga besökare. 

Alla bloggar som använts i denna studie har varit öppna för allmänheten. Användningen av 

citat ökar studiens trovärdighet genom att tydligt visa att analysen baseras på helheten av det 

som skrivs och inte endast på en liten del av texten (Kristensson, 2016). Författarna beslutade 

därför att använda sig utav citat i den löpande texten då trovärdigheten i studien annars går 

förlorad. Författarna tog dock hänsyn till att skydda informanternas identitet i den mån det var 

möjligt genom att inte nämna deras namn utan tilldelade bloggarna olika nummer samt valt att 

inte lämna referens till bloggarna. Ytterligare etiska överväganden gjordes genom att 

exkludera bloggar där kvinnorna vid studiens genomförande var under 18 år. Kjellström 

(2017) menar att det alltid bör ske en reflektion om studien kan genomföras på vuxna istället 

för barn. Den vanligaste åldern att insjukna i anorexia nervosa är mellan 12-25 års ålder. Dock 

upplever författarna att det först vid 18 års ålder finns en medvetenhet och eget ansvar om att 
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en blogg är en offentlig handling samt att vem som helst kan ta del av materialet. Många av 

inläggen i bloggarna var skrivna innan informanten fyllt 18 dock hade alla hunnit bli myndiga 

vid datainsamlingens utförande. Detta tyder på att informanterna medvetet valt att lämna kvar 

äldre inlägg och på så sätt tagit eget ansvar för samtliga inlägg som publicerats.  

En av inklusionskriterierna var att bloggarna skulle vara skrivna av kvinnor, ett beslut som 

togs av författarna dels på grund av att majoriteten av de som insjuknar i anorexia nervosa är 

av kvinnligt kön men även för att begränsa syftet. Författarna valde även aktivt att endast 

använda sig av bloggar skrivna på svenska för att minimera riskerna för feltolkning. I bloggar 

använder sig kvinnorna av vardagliga uttryck. Bloggar skrivna på engelska kan därför 

försvåra analysarbetet då risken för missförstånd är stor (Kjellström, 2017). För att få en 

uppfattning om studiens trovärdighet bör bland annat begreppen tillförlitlighet, överförbarhet 

och pålitlighet tas i akt (Kristensson, 2016; Henricsson, 2017). Tillförlitligheten ökar om flera 

individer har analyserat materialet tillsammans vilket pekar på att resultatet inte påverkats av 

en enskild individs förförståelse (ibid). Då två författare har granskat bloggarna var och en för 

sig och sedan tillsammans jämfört och diskuterat dem ökar sannolikheten att den egna 

förförståelsen inte i någon större utsträckning påverkat resultatet. Ytterligare sätt att öka 

tillförlitligheten i studien är att ha ett rikt datamaterial (ibid). Detta är något författarna anser 

sig ha då materialet innefattar flera års inlägg av fem kvinnors upplevelse. Att tydligt beskriva 

analysprocessen samt att ge ett exempel på hur man gått tillväga är även det ett sätt att stärka 

tillförlitligheten (Henricsson, 2017). Med överförbarhet menas möjligheten att tillämpa 

resultatet till andra grupper och sammanhang (Kristensson, 2016). Överförbarheten i denna 

studie är begränsad då studiens resultat enbart innefattar kvinnors upplevelse av att leva med 

sjukdomen anorexia nervosa. Ytterligare begränsningar yttrar sig i form av nationalitet och 

ålder. Pålitligheten i studien påvisas genom att författarna har reflekterat över sin förförståelse 

samt tydligt beskrivit tidigare erfarenheter (Henricsson, 2017). Då författarna medvetet valt 

att utelämna referens till bloggarna ställs högre krav på noggrannhet i författarnas redogörelse 

av forskningsprocessens alla moment för att studiens pålitlighet inte ska gå förlorad.  

 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkom främst att anorexins röst hade stor inverkan på kvinnornas livsvärld, 

bland annat genom att orsaka stort lidande. Lidande upplevdes även då kvinnorna kämpade 

för att bli friska, i form av bland annat rädsla och ångest. Följande text kommer beröra delar 

av resultatet i en diskussion med tidigare genomförd forskning.  

Alla kvinnorna framställde sjukdomen som en person eller en andra röst som ständigt var 

närvarande i deras vardag. Inte sällan beskrevs rösten som negativ, aggressiv, övertygande 

och manipulativ, vilket resulterade i att rösten benämndes som kvinnornas värsta fiende. 

Graham, Tierney, Chisholm & Fox (2019) skriver att individer som lider av sjukdomen 

anorexia nervosa ofta beskriver en kritisk inre röst som ständigt anmärker matintaget, vikt och 

kroppsbyggnad och som ständigt tillrättavisar dem i sin vardag. Denna röst har en negativ 

inverkan på individernas självkänsla och uppträder oftast vid sjukdomens debut (ibid). Vidare 

fann Williams och Reid (2012) i sin studie att de drabbade individerna upplevde att den inre 

rösten blev alltmer dominant i de situationer där individerna försökte göra val som främjade 

ett tillfrisknande. I föreliggande studies resultat kunde samtidigt rösten beskrivas mer positivt 

i vissa stunder då den gav beröm, uppskattning och bekräftelse, detta i anslutning till att 

kvinnorna rättade sig efter vad rösten ville. Då betraktades istället rösten som kvinnans bästa 

vän. Detta förekommer även i Tierny och Fox (2010) studie där de fann att individerna till en 

början upplevde rösten som något positivt då den genererade en känsla av trygghet och gav 

struktur i deras liv. De beskrev rösten som en förälder som kontrollerade dem men även 

erbjöd dem tröst (ibid). Rösten hjälpte även till i svåra beslut samt tillät dem fly undan sina 
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känslor och problem. Med tiden kom rösten att bli allt mer aggressiv, kontrollerande och 

krävande (ibid). Rösten fick dem att ifrågasätta medmänniskors avsikter att hjälpa, vilket 

resulterade i att de istället vände sig emot och ljög för familj, vårdpersonal och vänner i avsikt 

att fortsätta med sin ätstörning (ibid). En likhet mellan föreliggande studies resultat och 

Tierny och Fox (2010) studie är att den inre rösten beskrivs upplevas både som positiv och 

negativ. Ytterligare återfinns en likhet mellan föreliggande studies resultat och William och 

Reids (2012) studie då den negativ aspekten berörs, i dessa fall beskrivs rösten som att den 

tagit eller tar över makten från den enskilda människan. Detta i form av att rösten beskrivs 

med ord som exempelvis dominant, övertygande, anmärkande, manipulativ och 

kontrollerande. Wiklund Gustin och Bergbom (2017) beskriver sjukdomslidande som att 

sjukdomen tar makten över människan och den tillhörande kropp som den därmed drabbat. 

Därav skapar den inre rösten lidande i form av sjukdomslidande. Vidare menar Dahlberg och 

Segesten (2010) att människan erfar sitt lidande i samråd med hälsa, välbefinnande och 

sjukdom, genom den unika livsvärlden. Kvinnornas livsvärld präglas av en ständigt 

närvarande kritisk röst som hindrar dem från att uppnå hälsa och välbefinnande och istället 

genererar stort lidande.  

 

Ångest var framträdande hos samtliga kvinnor i föreliggande studies resultat. Ångesten 

framhölls främst i anknytning till intag av mat samt den egna kroppen. Ångesten i anknytning 

till mat dök inte enbart upp vid intag av måltider utan även vid tankar på redan intagna 

alternativt framtida måltider. Denna ångest grundade sig främst i att kvinnorna var rädda för 

att påbörja en viktuppgång som sedan aldrig skulle upphöra, utan istället resultera i övervikt. 

Kvinnorna upplevde däremot lindrig av ångesten när måltider hoppades över. Wentz (2019) 

skriver att de flesta som är drabbade av anorexia nervosa upplever ångest i samband med 

måltid. Verschueren et al. (2014) menar att den upplevda pressen av att behöva äta 

frambringar känslan av förlorad kontroll vilket kan resultera i dessa ångestkänslor. Vidare 

fann författarna i föreliggande studie att ångest också kunde framträda när kvinnorna på olika 

sätt betraktade sin kropp, antingen i spegeln eller på vågen. Att öka i vikt är något som 

kvinnorna har kraftig rädsla för, vilket i sin tur genererade stark ångest i samband med 

vägning. Alla individer delar en och samma värld men förstår den på olika sätt genom sin 

egen livsvärld. På så sätt får händelser och situationer en unik mening och en unik innebörd 

vilket lägger grund för hur man förstår sin omvärld (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). 

Sjukdomslidande kan återfinnas hos kvinnorna i föreliggande studie baserat på den stora 

upplevda ångesten i relation till måltider som sjukdomen genererar men också skammen över 

den egna kroppen. Eriksson (1994) menar att sjukdomslidande omfattar det lidande som 

upplevs av den enskilda individen i relation till sin sjukdom, samtidigt menar Wiklund Gustin 

och Bergbom (2017) att sjukdomslidande upplevs då sjukdomen bosatt sig i kroppen och tagit 

makten från den enskilda individen. Sjukdomen har haft stor inverkan på individerna genom 

att den negativt förändrat hur de förhåller sig till mat, vilket är en livsnödvändig faktor för 

överlevnad. Den har också påverkat förhållningssättet till sig själv och sin egen kropp, som 

man ständigt lever livet i samvaro med. Både mat och den egna kroppen är väsentliga delar 

för varje individ i livet, vilket gör att ångest i anknytning till dessa skapar ett stort och ständigt 

lidande i form av sjukdomslidande. På så sätt kan sjukdomen även betraktas bo i den enskilda 

kroppen, eftersom den har en stor inverkan på individen som den tillhör. Till följd av 

sjukdomen framhöll flera av kvinnorna i föreliggande studie att de i vissa stunder övervägde 

döden framför livet, då kampen mot anorexin upplevdes alltför svår. Döden ansågs kunna 

befria kvinnorna från den ständigt upplevda ångesten kring främst vikt och mat. Till följd av 

den befrielse som döden ansågs kunna inbringa, beskrevs den vidare som en fridfull, lugnande 

och en skön möjlig utväg från livet med anorexin, snarare än något kvinnorna var rädda för. 

Verschuren et al. (2014) skriver att fem procent av alla som drabbas av anorexia nervosa dör 
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till följd av sin sjukdom, en tredjedel av dessa individer dör på grund av suicid. Eriksson 

(1994) menar att livslidande kan definieras som något som bildar ett hot om hela individens 

existens. Livslidande kan återfinnas i föreliggande studie, då kvinnorna beskriver att de själva 

överväger döden framför livet till följd av att livet innebär en kamp mot anorexin som anses 

alldeles för tuff. Hela deras existens är därmed påverkad. Sjöström (2019) menar att individer 

som lider av psykisk ohälsa många gånger upplever ett lidande som kan leda till suicidala 

tankar. Enligt Goldstein och Gvion (2019) är det oklart huruvida allvarlighetsgraden i 

sjukdomen anorexia nervosa inverkar på självmordsbenägenheten eller om andra faktorer 

också har inflytande, oavsett är det av stor vikt att som sjuksköterska ha kunskap om de 

individer som befinner sig i riskzonen för självmord. Detta för att kunna identifiera tidiga 

kännetecken som yttrar sig i syfte att arbeta förebyggande (ibid). Enligt Sun, Long, Boore och 

Tsao (2006) anser patienter som har självmordstankar att det är viktigt att sjuksköterskan inte 

förnekar deras känslor som de upplever utan att sjuksköterskan istället visar att man lyssnar 

till och accepterar den enskilda individens upplevelse av situationen. Därtill är det även 

viktigt för dessa patienter att sjuksköterskan har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för 

att kunna ge stöd. Enligt patienter med självmordstankar är dessa faktorer avgörande för 

upplevelsen av god vård samt även viktiga förutsättningar till förbättring (ibid). Enligt 

Wiklund Gustin och Bergbom (2017) är livsvärlden unik för varje individ och det är genom 

denna som vi upplever allt i världen, däribland oss själva. Det är den enskilda individens 

personliga erfarenheter som inverkar till att livsvärlden blir unik och tillhörande personen i 

fråga. Livsvärlden kan därmed inte skiljas från den enskilda individen (ibid). I föreliggande 

studies resultat har personliga erfarenheter av sjukdomen gjort att flera av kvinnorna anser att 

livet är alltför svårt att leva. Livsvärlden som är präglad av dessa erfarenheter gör att 

kvinnorna överväger att ta sitt liv. Författarna till föreliggande studie anser att man som 

sjuksköterska bör vara lyhörd gentemot dessa individer. Genom att lyssna till individens unika 

berättelse skapas en grund av tillit, vilket kan öka sannolikheten att den enskilda individen 

själv kommer att känna delaktighet i vården och därmed möjligen motivation till 

behandling.    

 

I föreliggande studies resultat fann författarna att kvinnorna inte sällan beskrev den egna 

kroppen och uppfattningen av sig själva med negativa ord, exempelvis att de var för tjocka 

eller inte trivdes i sina egna kroppar. Vidare framkom också att kvinnorna upplevde att de 

konstant jämförde sig själva med andra anorektiker, övriga medmänniskor eller sig själva. 

Jämförandet kunde ske både i verkliga livet men även vid betraktning av andra individers liv 

på sociala medier. Specifikt för jämförelsen som skedde gentemot andra anorektiker var att 

den betraktades som en tävling där man inte ville vara den största individen. Detta eftersom 

vinnaren var den som var smalast, därav resulterade tävlingen i att kvinnorna strävade efter att 

vara sjukast. Diedrichs, Lee och Kelly (2011) menar att ökningen av individer med 

ätstörningar och negativ självuppfattning kan kopplas till den idealkropp som alltmer frekvent 

ses i medier. Där kvinnornas idealkropp innebär att vara tunn och muskulös (ibid). Firkins, 

Twist, Solomons och Keville (2019) hävdar därtill att det finns ett stort antal forum på flera 

olika sociala medier som framställer anorexia nervosa som en livsstil. Syftet med dessa forum 

är att inspirera individer med anorexia nervosa att hålla kvar vid sjukdomen, genom 

exempelvis tips på hur man kan gå ner i vikt alternativ bibehålla undervikt. Här delas även 

bilder på smala individer, vars avsikt är att motivera andra att uppnå denna låga kroppsvikt 

(ibid). En likhet som kan ses mellan föreliggande studies resultat och Firkins et al. (2019) 

studie är att sociala medier kan inverka negativt på individer med anorexia nervosa. Sociala 

medier möjliggör att en alltmer omfattande jämförelse kan ske de drabbade emellan, vilket i 

sin tur kan göra att de upprätthåller tävlingen att vara smalast. Därmed kommer sociala 

medier medverka till att de drabbade blir än sjukare. Detta medför ett livslidande men även ett 
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sjukdomslidande, Eriksson framhåller (1994) att livslidande kan orsakas av allt som 

existensen innefattar, att som egen individ leva sitt liv bland andra individer. Då kvinnorna 

ständigt jämförde sig med andra drabbade, medförde detta ett livslidande i form av att när 

som helst kunna träffa på någon eller något på exempelvis sociala medier som de kunde 

använda för att jämföra sig med. Författarna till föreliggande studie såg sjukdomslidande hos 

samtliga kvinnor då deras ständiga jämförelse med andra individer medförde en ökad risk till 

försämring då de aldrig upplevde tillfredsställelse med sin egen kropp. Arman et al. (2015) 

menar att sjukdomslidande innefattar konsekvenserna sjukdomen medför individen i form av 

begränsningar av att leva sitt liv men även känslan av avsky för sin egen kropp.  

 

Förslag till vidare forskning inom området 

I föreliggande studie beskrev samtliga kvinnor ångestproblematik. Ångesten genomträngde de 

flesta delar av livet och gjorde sig ständigt påmind. Den ständigt förekommande ångesten 

orsakade lidande i hela individens liv. Författarna saknar mer forskning kring ångest och dess 

betydelse för sjukdomen anorexia nervosa i relation till tillfrisknande alternativt försämring. 

Författarna anser även att det saknas forskning kring orsaken till varför suicidantalet är högt 

bland de som drabbas av anorexia nervosa. Större kunskap kring ångesten som är kopplad till 

sjukdomen samt varför suicidrisken är förhöjd skulle kunna leda till en ökad förståelse för 

individernas situation, vilket i sin tur skulle kunna generera bättre vård för den enskilda 

individen.  

  

Slutsats 

I föreliggande studies resultat framkom främst att sjukdomen genererade stort lidande på flera 

plan i individernas liv, bland annat i form av ångest, den upplevda onda rösten, vid måltider, 

vid betraktning av sig själva och sin vikt. Specifikt ångesten har en framträdande roll hos 

samtliga kvinnor. Flera beskrev att ångesten var så kraftig att de prioriterade lindring av den 

högre än att bli frisk. En likhet mellan samtliga kvinnor var att de beskrev sjukdomen som en 

andra person/röst som både kunde beskrivas som individens bästa vän och värsta fiende. 

Rösten gav uppskattning och beröm när de följde anorexin och gick ner i vikt medan den 

skuldsatte och nedvärderade dem på ett aggressivt sätt när de gick emot den i avsikt att 

tillfriskna. Till följd av det positiva sjukdomen genererade ansågs ett liv utan den mer 

skrämmande och oförutsägbart, anorexin gav individerna en sorts trygghet. Trots detta 

framhävde en övervägande del att de ville dö av sjukdomen alternativt begå självmord då det 

ansågs som en enklare utväg än att kämpa mot anorexin. En slutsats som kan dras utifrån 

föreliggande studies resultat är att sjukdomen innebär en ständig konflikt mellan det friska 

och det sjuka då samtliga kvinnorna vid flera tillfällen försökte bli friska men genomgående 

hindrades av sjukdomen. I studien framkom även att kvinnorna satte upp en falsk fasad för att 

dölja hur dåligt de faktiskt mådde, vilket kan försvåra behandlingen av sjukdomen. Anorexia 

nervosa är en oerhört komplex sjukdom. Föreliggande studies resultat kan generera en ökad 

förståelse kring individers upplevelser av att leva med anorexia nervosa, både för 

vårdpersonal men även övrig befolkning. Det är viktigt att som sjuksköterska ha en ökad 

förståelse för hur sjukdomen upplevs och påverkar individens livsvärld eftersom detta är 

avgörande för att kunna lindra den enskilda individens lidande, återställa hälsan och 

förebygga återfall. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Källkritik på webben enligt Segersten (2017) 

1. Vem är författaren? 

2. Vem är ansvarig för sidan? 

3. Finns det kontaktuppgifter? 

4. Vilken kunskap har författaren om ämnet? 

5. Vilka avsikter har författaren? 

6. När uppdaterades sidan senast?  

7. Finns det länkar på sidan och fungerar dem?  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 
 

Titel Ålder Sammanfattning Antal 

använda 

inlägg 

Blogg 

1 

18 år Ung kvinna som skriver om sitt liv och sjukdomen Anorexia 

nervosa och psykisk ohälsa. Läsaren får följa hennes kamp 

och alla de känslor som kommer med sjukdomen, ett flertal 

inläggningar samt känslorna kring att få en LPT 

25 

Blogg 

2 

25 år Kvinna som skriver om sin kamp mot sjukdomen Anorexia 

nervosa. Skriver om alla de utmaningar som sjukdomen 

innebär och alla de känslor som uppstår. Tar upp ämnen som 

berör hälsa och välbefinnande. 

30 

Blogg 

3 

26 Kvinna som skriver om sin mångåriga kamp mot sjukdomen 

Anorexia nervosa. 

  

20 

Blogg 

4 

18 Ung kvinna som skriver om sin dagliga kamp mot 

sjukdomen Anorexia nervosa. 

40 

Blogg 

5 

18 Högpresterande ung kvinna som drabbades av anorexia och 

skriver om sin kamp mot sjukdomen och sitt stora intresse 

för idrott. 

35 

 

 

  

 

 



 
 

 

Bilaga 3 

Sökmotor Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

rubriker 

Antal utvalda 

bloggar 

Google 2019-12-

01 

Att leva med 

Anorexia blogg 

191000 50 3 

Google 2019-12-

02 

Kampen 

mot Anorexia blogg 

29600 40 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


