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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: Eftersom det blivit allt vanligare med ätstörningar som anorexia nervosa finns det 

en stor möjlighet att vårdpersonal träffar på dessa patienter inom vården oavsett vårdområde. 

För att som sjuksköterska kunna bemötta dem på bästa sätt och erbjuda en god vård, krävs det 

kunskap kring upplevelser av att leva med denna sjukdom.  

Syfte: Syftet med litteratur studien var att undersöka upplevelsen av anorexia nervosa. 

Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med en kvalitativ analys. Fem 

självbiografier utgjorde studiens datamaterial och de analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: I analysen framkom två huvudkategorier som ligger till grund för resultatet. Dessa 

var upplevelsen av lidande och upplevelsen av trygghet. Resultatet visade att individen med 

anorexia nervosa går igenom ett lidande som genomtränger hela deras liv. Lidande kunde 

yttra sig på olika sätt och i samband med olika upplevelser. Framförallt upplevdes lidandet 

ihop med maktlöshet över sin situation och tvångsåtgärder som de utsattes för. Och ett 

kontrollbehov som skapade en negativ trygghet och ett lidande då individen upplevde sig 

fängslad i rutiner och regler. Det fanns även ljus i mörkret där människan kunde uppleva en 

trygghet i sin livsvärld med hjälp utav familj och vänner.  

Slutsats: Människor med anorexi går ständigt igenom ett lidande i kampen emot sjukdomen 

och en inre röst som begränsar dem i deras livsvärld. Individer med anorexisjukdom har ett 

stort kontrollbehov och lever i en maktlöshet som genomsyrar deras livsvärld. Relationen till 

familj och vänner var mycket betydelsefullt för kvinnornas livsvilja. Det var familjens och 

vännernas kärlek som fick kvinnorna börja känna tro och hoppas att någon dag bli frisk.  
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INLEDNING 

Vi har valt att fördjupa oss i upplevelsen av att leva med Anorexia Nervosa (härefter anorexi) 

utifrån kvinnors perspektiv. Hessov (2001) nämner att i dagens samhälle påverkas människor 

allt mera av media, reklam och mode som visar upp en bild av extremt smala, unga tjejer. Vi 

vill ta reda på upplevelser kring anorexi utifrån vad individerna själva upplevt, eftersom det 

inte finns så mycket forskning samt öka vår förståelse. Vi anser att det går att få mycket 

kunskap om man är lyhörd och lyssnar på individens egen berättelse kring sjukdomen. 

Anorexi är en sjukdom som många drabbas av idag och som blivande sjuksköterskor kommer 

vi att träffa på dessa patienter inom vården, oavsett vilket vårdområde vi väljer att jobba med. 

För att bättre kunna förstå, bemötta och hjälpa dessa individer, måste kunskap om upplevelser 

och känslor finnas med. Frågan i denna studie är hur de som drabbats av anorexi själva erfar 

sin sjukdom.  

 

BAKGRUND 

Selvini (1979) nämner att Richard Morton, en engelsk läkare på 1600- talet gjorde den första 

medicinska beskrivningen av anorexi. Det gjorde han efter att ha träffat en patient som han 

upplevde extremt mager, där han själv beskrev det som ”ett skelett bara klädd i hud”. Några 

andra fynd han gjorde var amenorre, aptitlöshet, överdriven aktivitet och deras likgiltighet för 

sitt tillstånd och dess botande. Råstam Bergström, Gillberg & Gillberg, (1995) skriver att på 

1800- talet beskrevs och namngavs sjukdomen: Anorexia nervosa, av den engelske läkaren Sir 

William Gull. Clinton & Norring (2002) nämner att 1970 och framåt kom psykoanalytikern 

Hilde Brunch att betyda mycket för förståelsen och behandlingen av anorexi. Hon hävdade att 

den anorektiska patientens självsvält reflekterar ”en kamp för autonomi, kompetens, kontroll 

och självrespekt”. Brunch sätt att se på anorexi blev en betydelsefull utgångspunkt för 

utveckling av kognitiva behandlingsmodeller under 1900-talet. Utvecklingen i Sverige tog fart 

på 1970-talet och framåt, där de första behandlingsprogrammen utvecklades inom slutenvård. 

Senare 1990 tal öppnades flera specialverksamheter i öppenvården (Ibid).  

Anorexia nervosa 

Folkhälsoinstitutet (1999) redovisar att cirka 0.2-0.4 procent av Sveriges flickor drabbas av 

anorexi per år. Sjukdomen drabbar främst unga kvinnor mellan 12- 25 år (Ibid). Råstam 

Bergström et al. (1995) nämner att anorexi betyder nervös aptitlöshet. Sjukdomen leder till 

avsiktlig själsvält, där målet är, att gå ner i vikt (Ibid). När denna diagnos ska ställas bedöms 

psykologiska problem och symtom. Några utav de vanligaste symtomen är avmagrad på 

grund av minskat matintag, störd kroppsuppfattning, överdriven motion, utebliven mens och 

viktfobi (Ibid).  Clinton et al (2002) skriver att viktkriteriet för anorexi är viktnedgång till 15 

procent under normalviktsgränsen, det vill säga en undervikt på BMI- tabellen 17,5 och nedåt. 

Förlopp 

Råstam Bergstöm et al. (1995) nämner att sjukdomen inleds oftast med ett ökat missnöje över 

sin kropp och ett oskyldigt bantande. Det anorektiska beteendet börjar framträda efter fem till 

sex kilos viktförlust och med tiden blir det svårare att ändra det avvikande ätbeteendet. Vid 

anorexi är behovet att kontrollera något kraftigt och i detta fall blir det den egna kroppen, men 

viktminskning ger endast tillfällig lindring. Därför kretsar tillvaron kring matlagning åt andra, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Undervikt
http://sv.wikipedia.org/wiki/BMI
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självsvält och undvikande av att gå upp i vikt genom t.ex. kaloriförbränning, kräkning och 

laxering. När den anorexisjuke väl äter något, uppstår starkt ångest och oro. Efter en tids 

sjukdom påverkas kroppen negativt och den sjuke drabbas bland annat av låg puls, lågt 

blodtryck och låg kroppstemperatur, frusenhet, förstoppning, utebliven mens och lanugo hår 

som är fjun på rygg, underarmar, ben och ansikte (Ibid). Hos personer med anorexi kretsar 

tankarna hela tiden kring utseendet, kroppen och dess vikt. Rädslan att gå upp i vikt är så pass 

stor att individen framkallar en viktfobi. Den störda kroppsuppfattningen ökar ju längre 

anorexin har pågått och individen har svårt att bedöma den egna kroppens utseende och ser 

sig själv kraftigare än vad han/hon är. Magen är den kroppsdel som dem är mest fixerad av 

och har svårt att sätta i helhet med den egna kroppen (Ibid). 

Orsaker 

I Folkhälsoinstitutets (1995) rapport nämns idag vet man inte med säkerhet varför en del 

individer drabbas av anorexi. Det man vet är att det handlar om interaktioner av olika orsaker 

och faktorer som kan vara biologiska, psykologiska och sociokulturella. Sjukdomen kan t.ex. 

uppstå genom genetiska faktorer. Flickor och kvinnor är mer sårbara för att drabbas av 

anorexi, eftersom fettlagret ökar till nästan det dubbla i puberteten, vilket ökar missnöjet över 

sin kropp. Clinton et. al (2002) skriver att andra uppmärksammade biologiska faktorer är en 

störning i hypotalamus samt hormonella störningar. Sociala faktorer kan vara att dagens 

samhälle är mer utseende fixerat. Massmedia och modeindustrin förmedlar ett budskap om att 

slankhetsidealet är förknippat med lycka och framgång (Ibid). Anorexi är vanligare bland 

kvinnor än bland män och anses vara frekventare i västländerna, inom över- och medelklass 

(Ibid) 

Psykologiska faktorer kan vara olika trauman. Sexuella övergrepp under barndomen eller 

fysiska övergrepp, mobbning och våldtäkt kan vara utlösande faktorer (Ibid). Problem inom 

familjen, kaotiska familjeförhållanden samt psykisk eller fysisk sjukdom, kan bidra till 

anorexiutveckling. Detsamma sägs om överbeskyddande och kontrollerande föräldrar samt 

relationen emellan syskon eller mellan mor och dotter (Ibid). Nilsson, Abrahamsson, 

Torbiornsson och Hägglög (2007) belyser i sin studie att personlighetsfaktorer är vanliga hos 

individer som drabbas av anorexi och kan yttra sig i perfektionism och extrem ambition. De 

menar att anorexi framträder när en person som länge presterat på gränsen till sin förmåga, 

inte längre orkar hålla samma nivå som förr. En av orsakerna som de angav var att föräldrar 

ställer för höga krav på sina barn i skolan eller så fick barnen för mycket ansvar i hemmet. I 

en studie gjord av Tozzi, Sullivan, Fear, Mckenzie och Bulik (2002) som studerar orsaker 

utifrån ett patientperspektiv, var det många av patienterna som nämnde att de förlorat 

kontrollen över sitt bantade vilket ledde till utvecklande av anorexi. De flesta som drabbats av 

anorexi hade först börjat banta vilket senare lett till sjukdomen. 

Tidigare forskning 

Idag finns det inte så mycket forskning om patienters upplevelser och känslor kring anorexi. 

Enligt Kyriacou, Easter och Tchanturia (2009) upplever många patienter att anorexin inte bara 

medför undvikande av mat utan även av smärtsamma känslor. Patienterna har problem att 

förstå och hantera sina känslor samt svårigheter att fungera i det vanliga livet. I samma studie 

visas att många patienter bär på en rädsla för att öppna upp sig och uttrycka sina känslor för 

någon, av rädsla att bli svikna och avvisade. Andra fynd är att patienterna upplever sig ha 

förlorat hela sociala livet till anorexin. De kunde inte riktigt känna igen sig i situationer där 

andra pratade om vänner och saker kring deras liv medan patienterna inte hade haft några 
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vänner eller andra sociala möten på flera år, förutom familjen som de fäste sig fast vid (Ibid 

s.851). Även Button och Warren (2001) redovisade att patienternas upplevelse av anorexi var 

att sjukdomen tog över hela deras liv; alla vännerna tröttnade och försvann, skolan gick dåligt 

och det upplevdes som om världen vändes upp och ner. Även om patienterna känner sig 

ensamma, vågar de inte släppa in folk in i sitt liv, vilket i sin tur får dem att isolera sig bort 

från världen. De upplever att sjukdomen gjort dem manipulation, egoistiska och lögnaktiga 

om ätbeteendet (Ibid).  

Kyriacou et al. (2009) nämner att skam är en ofta förekommande känsla vid upplevelsen av 

anorexia. Många patienter känner sig som svagare personer än andra p.g.a. att de har drabbats 

av anorexi, detta leder till att den sjuke känner skam (Ibid). En studie av Skåderud (2007) 

visade att skammen över sig själv kan leda till att den sjuke känner sig värdelös. Förutom 

skam över sjukdomen, svagheten och att inte kunna kontrollera sig själva, så skämdes 

patienterna över sin fåfänga och självömkan. Studiens resultat visade att skamkänslorna som 

uppkommer vid anorexi leder till att patienten varken kan känna sig berättigad till något gott 

eller till att känna självömkan vid sorg. De känslor uttrycker personerna istället i deras 

ätbeteende, då de inte tillåter sig själv till det man behöver eller vill ha (Ibid). 

Patching och Lawler (2008) påvisar i sin studie att upplevelsen av kontroll eller bristen på 

kontroll genomsyrar livet innan och under sjukdomstiden. Upplevelsen av bristande kontroll 

över sitt liv beskrivs av kvinnorna, som bidragande till anorexiutvecklingen. Deras upplevelse 

av att ha kontroll över sitt ät-beteende och sin motion, skapar känslan av att kunna kontrollera 

sitt liv. Men när sjukdomen förvärras och blir extremt begränsande, försvinner deras upplevda 

kontrollkänsla. Istället erfar en bristande kontroll och det är oftast vid denna tidpunkt som 

individen börjar inse sin sjukdom (Ibid). Studien visar också att för att patienterna skulle bli 

friska får de ge upp den negativa kontrollen, vilket är väldigt skrämmande för dem. De 

upplever ändå att de har kontrollen över sig själva. Om de skulle ge upp kontrollen skulle det 

betyda att ger upp sig själva (Ibid). 

Granek (2007) berättar att relationer och familj är något som påverkar personer med anorexi 

både positivt och negativt. I studien berättade de anorexisjuka att relationer med vänner och 

familj kunde både hjälpa och förvärra sjukdomen, då vänner uppmuntrar varandra till 

bantning. Relationer kan också ses som hjälp till att överkomma anorexin genom stöd. 

Liknade resultat fann man i en studie av Patching et al. (2008) där upplevelsen av att inte 

passa in i familjen eller av ett utanförskap innebär att patienterna försöker passa in på det 

bästa sättet. Några av dem härmar därvid sina systrars bantning, vilket skapar en känsla av 

samhörighet(Ibid).  

 Granek (2007) nämner att upplevelsen av att känna sig älskad och värdefull har visat sig vara 

känslor som människor drabbade av anorexi saknar. Den studie visar att när de inte känner sig 

älskade. En önskan av att känna sig värdefull är en av de främsta orsakerna till patienternas 

sjukdom. För patienterna i den studien är prestationen, och att kunna kontrollera sin kropp 

genom minskat matintag. Att motstå frestelsen att äta och viktnedgång är nyckeln till att bli 

älskad och känna en värdighet (Ibid). När patienterna svälter sig, är det inte pga. fåfänga eller 

önskan att se bra ut, utan för att känna sig älskad, bli accepterad och uppleva en känsla av 

värdighet (Ibid).  

Ytterligare fynd i studien av Patching och Lawer (2008) var att upplevelsen av att möta döden 

skrämde patienterna med anorexi. När de börjar inse de fysiska skador sjukdomen lett till, 

förstod de att i slutändan kommer de att dö.  
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TEORETISK REFERENSRAM 

Livsvärld 

Studiens utgångspunkt är det vårdvetenskapliga perspektivet där människan är en helhet som 

inkluderar kropp, psyke själ och ande som en enhet. Med en helhetssyn kan vi förstå 

människan i det sammanhang hon lever i. Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström & Fagerberg 

(2003) är livsvärld den värld människor lever dagligen i och den värld människor tar för givet. 

Livsvärldsperspektiv erhålls genom att se, förstå och uppmärksamma människors dagliga liv, 

samt att analysera delar av världen så som människor erfar världen. Hälsa är en upplevelse att 

vara hel som människa. Saknar livet mening, så har hälsa ingen betydelse. Enligt Wiklund 

(2003) utgår hälsa och välbefinnande från människans livsvärld, och är en subjektiv 

upplevelse som påverkas av omvärlden och individen . 

Subjektiva kroppen 

Kroppen är människans tillgång till världen. Kroppen utgör vår existentiella förankring i 

världen. Det är genom kroppen som människan handlar och förhåller sig till världen samt 

varse blir sin omvärld. Människans kropp är inte enbart säte för upplevelser utan även för 

kontakten med omvärlden och identiteten. Enligt Dahlberg et al (2003) skapar vi en bild av 

oss själva och den värld vi lever i . När vår kropp förändras, blir hela personligheten 

förändrad, och vi börjar uppleva oss på ett nytt sätt. Det kan innebära att andra människor 

börjar behandla oss annorlunda mot det vi är vana vid.  Enligt Wiklund (2003) är det genom 

kroppen vi kommunicerar med omvärlden och får tillgång till andra människor. Dahlberg et 

al. (2003) nämner att vid skada eller sjukdom, så som anorexi, förändras kroppen och därmed 

även upplevelsen av tillvaron. Detsamma gäller vid emotionella problem så som rädsla och 

ångest. På så sätt kan den egna kroppen bli främmande, varvid ohälsan träder fram .  

Människor med anorexi har en annorlunda bild av hur de uppfattar sin kropp, jämfört med 

omgivningen. Många av dem lider då de vet att de båda skadar sig själva och deras 

omgivning, trots det är det något som de själva inte styr över. Genom att få en närmre bild av 

hur de själva upplever sin situation går det också att erhålla en djupare förståelse och ett bättre 

sätt då det gäller att hjälpa dem till lindrat lidande och upplevelse av välbefinnande.  

Lidande 

Wiklund (2003) skriver att hälsa och lidande hänger samman, det är däremot nödvändigt att 

lidandet upplevs uthärdligt. Lidandet ses som en konsekvens av förlorad kontroll och en 

förlust av helhet. I begreppet lidande ingår tre olika former: sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande är det lidande människor kan erhålla till följd av sjukdom. 

Vårdlidande är lidandet människor känner till följd av vård eller en behandling. Livslidandet 

innefattar hela människans liv och är det lidandet som uppfattas då människan blir sjuk. Att 

inte känna sig älskad utgör det största lidandet. Skam och lidande hänger samman och 

innefattar hela människan. Resultatet av att känna skam kan bli att människan drar sig undan 

och istället blir isolerad och ensam. Att tappa kontrollen och känna sig begränsad kan leda till 

att känna skam. Levd känsla av skuld, kan också leda till undandragande och isolering. Enligt 

Dahlberg et al (2003) kan sjukdomslidandet innefatta en sårbarhet och ensamhet som utgör ett 

existentiellt hot .   
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Välbefinnande 

Enligt Dahlberg et al (2003) är välbefinnande en subjektiv upplevelse, som inte behöver 

innebära frånvaro av lidande, sjukdom eller ohälsa. Eftersom välbefinnande och lidande 

hänger samman, kan en person erfara välbefinnande och samtidigt befinna sig i ett lidande 

förorsakat av t.ex. anorexisjukdom . För att känna ett välbefinnande förutsätts att människan 

erkänner sitt lidande och vågar vara lidande. I en vårdande relation är det vårdaren som erfar 

lidandet och också den som vågar vara delaktig och stanna kvar hos den lidande. Då ökar 

möjligheten till att patienten upplever en värdighet som stärker välbefinnandet . I Wiklund 

(2003) bok kan vi läsa om Tro, hopp och kärlek som kan utgöra grunden till ett etiskt 

förhållningssätt. Med en kärleksfull hållning skall vårdaren förmedla tro och hopp till 

patienten. Det kan handla om att tro på sin egen självläkningsförmåga eller något som kan 

skapa hälsa hos patienten . Vidare skriver Wiklund (2003) att tro och hopp har stor betydelse 

för patientens hälsoprocess. Tron skall innebära en trygghet och ge kraft. Hopp växer sig fram 

ur tron, och är knutet till vad människan anser viktigt och meningsfullt. En vårdare kan utgöra 

hoppet som en vårdhandling för att väcka patienternas hopp i en påfrestande situation. En 

vårdande handling är att lyssna. Att bli hörd, kan ge patienten en upplevelse om att det finns 

någon som hon/han kan dela sitt lidande med. På så vis väcks hoppet hos patienten. Att 

bekräfta en patient, skall ge individen både omtanke och kärlek, och det innebär att man 

bekräftar någon. Genom tro, hopp och kärlek kan vårdaren lindra patientens lidande och som 

utgör en upplevelse av mening, sammanhang och värdighet .  

 

PROBLEMFORMULERING 

En människa som drabbas av anorexi får en förändrad livsvärld och genom att göra en studie 

som undersöker den drabbades levda erfarenhet av anorexi, finns också möjligheten att erhålla 

en djupare förståelse, och kanske till och med att se vissa tecken på att någon kommer att 

drabbas av anorexi. I en studie av Wertheim, Paxton, Schultz och Muir (1997) så nämner de 

att missnöjet med sitt utseende hela tiden ökar hos unga kvinnor. Nästan varannan ung kvinna 

har någon gång bantat i önskan av att bli smalare. Det är skrämmande att unga kvinnor 

utsätter sig för bantning eftersom det är en stor riskfaktor för att senare utveckla anorexi 

(Ibid). Eftersom det är en sjukdom som hela tiden ökar i antal, känns det viktigt att få mera 

utav individens upplevelse av att ha levt med anorexi (Råstam Bergstöm et al.1995). Denna 

studie har ett livsvärldsperspektiv, och kan förhoppningsvis tydliggöra upplevelser, 

erfarenheter och känslor som dessa individer upplevt. Så som lidande och välbefinnande, och 

vilka händelser som har lett fram till dessa känslor. Det finns inte mycket forskat kring 

anorexi vad det gäller kvinnornas egen upplevelse. Kvalitativ forskning kring anorexi handlar 

framför allt om olika behandlingsmetoder och orsaker. 

 

SYFTE    

Syftet med litteraturstudien är att beskriva kvinnors upplevelse av anorexia nervosa  
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METOD 

För att svara på syftet är denna studie baserad på självbiografier. Vi utgick från en kvalitativ 

ansats för att nå djupare förståelse av människors upplevelser av anorexi. Patel och Davidson 

(2003) skriver att om människornas förståelse och upplevelse ska undersökas används en 

kvalitativ ansats. Forsberg och Wengström (2008) menar att kvalitativ forskning handlar om 

att försöka förstå och tolka människornas livsvärld.  Enligt Dahlberg et al. (2003) genom att 

utgå från människors skrivna livsberättelser och de människor som drabbats av anorexi, då 

kan fenomen fångas och som existerar i ett livsvärldsperspektiv. Friberg (2006) skriver i sin 

bok att Dahlborg Lyckhage menar att i självbiografier kan människors levda värld träda fram 

med exempelvis upplevelser av lidande, vård, ohälsa och/eller hälsa.  

Enligt Dahlborg Lyckhage (2006) är en kvalitativ analys med en livsvärldsansats, är det 

texten som besvarar undersökarens frågor och i berättelser finns både ett manifest och ett 

latent innehåll i texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är textens manifesta innehåll 

tydlig och uppenbar, medan dess latenta innehåll är dold i texten och ordens innebörd och 

texten blir tolkad. Dahlberg et al. (2003) nämner att vill vi veta hur människor erfar ett 

fenomen måste man vända sig till dem med levd erfarenhet av fenomenet, och möta dem så 

öppet och neutralt som möjligt. Att bli medveten om förutfattade meningar är viktigt, 

eftersom alla har någon form av förförståelse, som behöver sättas åt sidan för att inte blockera 

öppenheten för det som visar sig i texten. Vi har ingen närmre relation till anorexi. För att 

kunna läsa biografierna med öppenhet och nyfikenhet på dessa livsvärldsskildringar, strävade 

vi efter att kunna medvetande göra förförståelsen och hålla den tillbaka. En kvalitativ analys 

med ett manifest innehåll inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) har tillämpats i 

uppsatsen.  

 

 Urval 

Denna studie bygger på fem självbiografier som alla är publicerade för allmänheten. Syftet 

med studien var att beskriva kvinnornas upplevelse av anorexi nervosa. För att få en djupare 

förståelse för deras upplevelse valde vi att använda oss ut av självbiografier. 

Inklusionskriterier för självbiografierna var att de skulle vara skrivna på svenska, för att inte 

feltolka deras innehåll. Självbiografierna skulle vara skrivna efter patienternas tillfrisknande 

från anorexia, eftersom de då kan se tillbaka på sjukdomstiden på ett klarare sätt. Faktaböcker 

och biografier skrivna av anhöriga eller med anhöriga exkluderades då det var den sjukes 

upplevelser av sjukdomen dvs. livsvärld som eftersöktes. Dessutom exkluderades andra 

ätstörningar eftersom det var upplevelsen av anorexi som skulle betonas. 

Vid sökningen gjordes inga begränsningar inom årtal, eftersom upplevelser inte ändras så 

mycket. Den databas som användes vid sökningen var bibliotekskatalogen Libris, som är ett 

internationellt biblioteks katalog. Sökorden som användes var anorexia nervosa*, bok, 

svenska och självbiografier. Enligt Polit och Beck (2010) ska sökorden inom kvalitativ 

forskning motsvara det valda fenomenet som skall undersökas.   
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Datainsamling 

Alla böckerna hittades i den internationella bibliotekskatalogen Libris med avgränsning till 

”biografi med genealogi” . Många böcker hittades dock var många utav dem fakta-böcker 

eller böcker skrivna av anhöriga som en motsvarade våra inklussionskriterier. Det resulterade 

i 19 träffar där det fanns fem dubbletter. Av resterade 14 biografier blev sju böcker 

exkluderade eftersom de antingen var skrivna av anhöriga eller innehöll flera olika 

ätstörningar. Sju självbiografier återstod och vid genomläsning framkom det i två av dem att 

personen i fråga led av både anorexi och bulimi. Därmed var det fem självbiografier som 

motsvarade fastställda inklusionskriterier se bilaga 2. 

Presentation och kort sammanfattning av utvalda självbiografier: 

När mörkret kom (Strandberg, 2000) handlar om 14 åriga Lina som drabbas av anorexi. Det 

hela börjar med att tjejerna i klassen pratar om att de skall banta och bli smala trots att det 

mest är tomma ord, då sker det något undermedvetet hos Lina som gör att hon slutar att äta. 

Vi får följa hennes kamp tillbaka till ett liv med mat.  

Zebraflickan (Åkerman, 2007) handlar om Sofia som drabbas av anorexi. Sofia berättar i sin 

bok om att de är som en överkraft som hon benämner med namnet Lucifer som styr henne till 

att svälta och även skada sig själv. 

Varje dag har vi en liten tävling (Österberg, 2007) handlar om Hanna som drabbas av 

anorexia. Boken är baserad på dagboksanteckningar och även en del journal anteckningar. 

Hanna upplever sig själv med äckel känslor, och hon känner sig som en tjockis trots att 

byxorna hänger löst och nästan trillar av. Man får följa Hannas kamp tillbaka till livet och det 

är både glädje och sorg. 

Genom ett helvete (Nordlund, 2007) Tina Nordlund är en känd och duktig fotbolls spelare. 

Tina hade en bra karriär, pojkvän men när hon är 25 år inser hon att hon drabbats av anorexi 

och lägger då av med fotbollen. I boken får man följa Tina och se vad det är som gör att en 

ung framgångsrik tjej börjar svälta sig själv. Det är en bok som handlar om ett liv som är på 

väg att ta slut när det är som bäst. 

En Anorexisaga (Suhonen From, 2008) är en sann berättelse om hur en ung frisk tjej som 

tappar kontrollen över sitt ätande vilket utvecklas till anorexi. I sin självbiografi berättar hon 

om hur anorexi tar över hennes liv och hur hon nästan svälter sig till döds men längs vägen får 

hon hjälp och lyckas bli frisk. 

 

Dataanalys 

Den kvalitativa analysmetoden utgick från Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

den manifesta analysen, som består av fem delar. Inledningsvis skall självbiografierna läsas 

grundligt för att få en ökad förståelse och ett helhetsintryck av berättelserna. Friberg (2006) 

skriver att Dahlborg Lyckhage menar att materialet skall läsas många gånger eftersom 

meningen är att helheten skall ses bekant. Meningen är att sinnet skall öppna sig och på så vis 

hitta meningsenheter i texten som skall användas i analysen. Vidare menar hon att under 

analysprocessen rör sig forskaren mellan helhet, delar och ny helhet. Självbiografierna delade 

vi upp på följande sätt: Emelie Björk ansvarade för och läste När mörkret kom och 
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Zebraflickan, och Valeska Castillo tog ansvar för och läste Varje dag har vi en liten tävling, 

Genom ett helvete och En anorexisaga.  

Steg ett innebar att respektive själbiografi lästes igen flera gånger för att få en ökad inblick 

och en djupare förståelse för personernas värld, och meningsbärande delar i form av citat och 

fraser som talade om anorexiupplevelser framträdde. I steg två identifierades meningsbärande 

enheter relevanta för studien, även detta steg gjorde författarna var för sig. Därefter arbetade 

vi tillsammans med analysen och de olika meningsbärande enheterna jämfördes med varandra 

efter likheter. Flera gemensamma citat hittades och ur dem växte nya mönster med samma 

innebörd. I steg tre kondensera de meningsbärande enheterna och kodades sedan utifrån sitt 

innehåll. Det fjärde steget bestod i att jämföra likheter och skillnader mellan koderna och att 

skapa subkategorier utifrån vad vi fått fram av koderna. Därefter sammanfördes koder med 

samma innebörd i subkategorier. I det femte och sista steget fick vi från våra subkategorier 

fram två huvudkategorier Upplevelsen av lidande och Upplevelsen av trygghet. Ett schema 

(bilaga 1) ger exempel på analysens genomförande.    

 

Kvalitetsgranskning 

Thurèn (1997) nämner att självbiografins trovärdighet eller sanning är ett relativ begrepp som 

grundar sig på om text och person är vad de utgör sig för att vara. Samtliga självbiografier var 

publicerade för allmänheten. Citat ur böckerna valdes ut för att stärka resultatets innehåll. I 

Thurèns (1997) bok kan vi läsa om att det är viktigt att materialet behandlas korrekt och inte 

förvrängs eller förfalskas. Samtliga böcker är skrivna av författarna själva då det är deras egna 

individuella upplevelser vi får följa i självbiografierna och det stärker trovärdigheten.  

Thurèn (1997) menar att motivet till att man skriver en självbiografi är en stor del av 

källkritiken och att författaren inte uppvisar en felaktig och osann illustration av verkligheten, 

och verkliga händelser, på grund av egna intressen så som ekonomiska, politiska eller 

personliga. Vi upplever när vi läst självbiografierna att författarna inte skrivit 

självbiografierna för att tjäna pengar eller bli kända, utan för att de vill öka medvetenheten i 

samhället samt hjälpa människor med anorexi. Suhonen (2008) nämner att motivet till att 

skriva sin bok var för att öka förståelsen om hur det kan vara att leva med en ätstörning. Hon 

nämner att hon även gjort det för att ge råd, stöd och tips till anhöriga. Men framför allt 

motivera och inge hopp till andra sjuka i anorexi. Med sin bok vill hon visa för ungdomar 

med anorexi att det går att bli frisk. 

Åkerman (2007) nämner inte exakt varför hon valt att skriva sin självbiografi, men jag 

upplevde att motivet var för att få människor att förstå hur svårt det är att leva med en 

sjukdom, men samtidigt är det ett bevis på att man kan lyckas att bli frisk. Hon vill också visa 

hur viktigt det är med familj och vänner. Dessutom får man följa med henne på en resa in i 

psykiatrin och uppleva den världen. 

Thurèn (1997) nämner att en narrativ smitta innebär att författaren till en självbiografi 

påverkas av andra personer vilket leder till att trovärdigheten påverkas. Det som kan påverka 

en biografis trovärdighet är förutom andra människor även känslor och föremål. Nordlund 

(2007) skriver sin självbiografi tillsammans med journalisten Simon Bank, det kan då finnas 

en risk att en narrativ smitta uppstått då vissa faktorer kan ha påverkats av med skribenten. 

Hon nämner inte vilken roll med skribenten hade i hennes bok förutom att han är en 

sportkrönikör och har hjälpt henne med boken. Hon nämner inte direkt varför hon valde att 
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skriva denna bok, men hon nämner att skriva boken har varit en svår men nyttig process. Hon 

berättar att hon vill att människor ska förstå att ätstörningar inte bara handlar om vikten utan 

hur man mår inombords . Eftersom hon var en känd fotboll-spelare som slutade spela när hon 

var som bäst. Upplevs det som om hon vill att omgivningen ska förstå och veta varför det blev 

som det blev med henne. 

Strandberg (2000) skriver sin bok själv . Hon nämner i sin självbiografi att hon skriver den för 

att hon själv saknade en sådan bok när hon var sjuk. Hon har valt att inte skriva i sin bok hur 

mycket hon vägde för att det annars kan leda till att anorektiska sporras att gå ner mera i vikt. 

Hon lämnar några rader i hennes bok till några av hennes familj och vänner som får chansen 

att i slutet på boken skriva om Lina. Det ger boken styrka eftersom det går att koppla ihop det 

med det Lina skrivit och så får man en utomstående syn på situationen.  

 Österberg (2007) har skrivit sin självbiografi till förmån för att hjälpa andra människor i 

samma situation som hon var. Hon belyser att hennes bok är bra att använda sig utav om man 

känner någon som är anorektisk eller för att skapa sig en egen bild av hur en persons med 

anorexi liv kan se ut.   

 

Etiska övervägande 

I all forskning är forskningsetiska aspekter viktiga att beakta. Forskningsetik innebär att 

forskaren ska väga fördelar mot nackdelar i en studie, och garantera deltagarnas frivillighet, 

integritet och anonymitet i studien. Det krävs även ett informerat samtycke från deltagarna 

(Helsingforsdeklarationen, 2008). Inför denna studie gicks grundläggande forskningsetiska 

principer igenom. Samtliga utvalda självbiografier är publicerade för allmänheten och därmed 

offentliga. Eftersom författarna inte är anonyma, är det av vikt att deras berättelser återges 

korrekt i studien, av respekt för deras integritet och värderingar.  

 

RESULTAT 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av anorexi genom att läsa fem 

självbiografier skrivna av kvinnor som levt med sjukdomen. Studien resulterade i två 

huvudkategorier och åtta olika subkategorier. Varje kategori inleds med en beskrivning som 

belyser innehållet i kategorierna och citat från några utav självbiografierna finns med i varje 

subkategori, för att ytterligare gestalta upplevelserna. De två huvudkategorierna som framkom 

var upplevelsen av lidande och upplevelsen av trygghet. I upplevelsen av lidande ingår 

subkategorierna: maktlöshet/vanmakt, skam, bekräftelse, kontrollbehov, inre röst och 

kroppen. I upplevelsen av trygghet ingår subkategorierna: välbefinnande och relationer. 

 

Upplevelsen av lidande 

Det framkom ur självbiografierna att ett påtagligt lidande visade sig vara en upplevelse som i 

varierande uppfattning präglade livet med sjukdomen. När andra människor började 

bestämma över kvinnorna i böckerna, och de inte längre upplevde sig ha kontroll över sin 

situation och sitt liv eller ha rätt till sin kropp, kändes deras existens hotad. Även sjukdomen 
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visade sig påverka dem på sådant sätt att existentiella hot upplevdes. Upplevelsen förstärktes 

av att omgivningen inte uppmärksammade lidandet.  

Maktlöshet/Vanmakt 

För alla kvinnorna innebar sjukdomen anorexi en upplevelse av maktlöshet när andra 

människor bestämde och fattade beslut över deras liv och kroppar. Den känslan kom ofta fram 

i samband med måltider och i pressade situationer där de upplevde svek, uppgivenhet och att 

känna sig överkörd förekom. Åkerman (2007) beskrev hur avsaknaden av makt och kontroll 

förändrade hennes identitet. Hon resignerade inför hot om bestraffning och motsatte sig inte 

vårdarnas vilja, istället lät hon dem styra, och på så sätt erfor hon möjlighet att påverka när 

bestraffningen skulle ske. 

”Min kontaktperson kom inte. Hon kunde inte förklara varför på grund av sin tystnadsplikt, 

och plötsligt satt jag själv där själv med en tallrik korv stroganoff, två arga skötare som 

blängde på mig och en stor besvikelse och övergivenhet som värkte. ”Ät nu, sa skötaren. 

”Nej” sade jag. ”Hon lovade att komma. Jag tänker inte äta om inte hon kommer”.”Antingen 

äter du, eller så plockar vi fram slangen.”Jag äter inte. Jag kan inte om inte Helena är här. 

Hon lovade! Varför ska jag kämpa, när ni inte ens bryr er så pass mycket att ni kommer när 

ni lovar att göra det?” Skötaren tittade på den andra ”Tomek, ta fram grejerna”. Jag kände 

mig hotad, sviken och totalt maktlös.” (Åkerman, 2007 s. 118)  

Flertalet berättade att vårdares bemötande och avsaknaden av självbestämmelse ingav dem 

negativa känslor om sig själva och den egna kroppen. Det visade sig att vanmakten och att 

tvingas ge upp den egna viljan och bestämmanderätten till sin kropp, kunde upplevas som ett 

”förödmjukande och kränkande” övergrepp.  I sin tur väckte det ångest och en rädsla 

förknippad med döden. Maktlöshet kunde även inge känslor av att bli bemött som ett hjälplöst 

barn eller som ett kroppsföremål som enbart skall gå upp i vikt, det visade sig kännas som ett 

övergrepp. Lidandet som framkom gav en negativ inverkan på hälsoprocessen (Strandberg, 

2000; Österberg, 2007; Åkerman, 2007) 

”Stefan sätter sig bakom mig, tar ett fast grepp om mitt huvud, bänder upp mina käkar och 

tvingar in skeden i min mun. Jag kvider, vrider och vänder på mig, spottar ut den farliga 

vätskan, vägrar svälja. Stefan kämpar och jag stretar förtvivlat emot. Tårarna strömmar 

nedför mina kinder, det flimrar för ögonen. Vill inte, får inte, det är farligt, farligt! Det 

skriker hysterisk i mitt huvud. Snälla, snälla, släpp, jag dör. ”(Strandberg, 2000 s. 62) 

 

Skam 

 

Det framkom i självbiografierna att sjukdomen anorexi vid ett flertal tillfällen gav upphov till 

ångestfyllda skamkänslor. Kvinnorna kände alla en skam över sig själva, deras svaghet och 

över att de skulle vara bäst på allt och därför borde ha vetat bättre. Kvinnorna blev istället 

sjuka och kände sig svaga.  Nordlund (2007) nämnde att de känslomässiga reaktionerna kom i 

samband med att hon var på toppen i sin karriär. Alla berättade om skuld-känslor gentemot 

deras närstående, och skuld-känslorna visade sig skapade skam. Känslorna var så smärtsamma 

att de hellre hade velat ha en synlig skada, i utbyte mot anorexin, eftersom lidandet hade varit 

mer tillåtet då. Åkerman (2007) beskrev att om skadan vore synlig så hade människor haft en 

lättare förståelse, att det var en sjukdom som hon hade. Andra människor hade lättare kunnat 

förstå vilken smärta hon led av. Det kan vara enklare att förstå hur ont en synlig skada gör än 

en sjukdom som inte syns, men sjukdomen kändes istället i hela kroppen. Österberg (2007) 
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nämnde att det var svårt att leva med en dold sjukdom som påverkade hela människan och 

som gav en sådan smärta att det inte i ord gick att beskriva hur det kändes. För henne hade det 

varit bättre om hon haft ont på ett synligt ställe, då hade hon kanske sluppit all ångest som 

hon fick till följd av anorexin.    

 

”Jag skämdes, för jag önskade att verkligen att jag haft en sjukdom som synts utanpå, en som 

alla kunde se och förstå hur ont det gjorde. Det kändes groteskt och förbjudet att önska en 

sådan sak, men vanliga människor förstod att en person med ett stort operationssår kunde ha 

fruktansvärt ont.” (Åkerman, 2007 s. 23) 

 

Samtliga av dem berättade om skam- och skuldkänslor i samband med upplevelser av svek.  

Nordlund (2007) kände skam och skuld mot dem som hon älskade, eftersom hon kände att 

hon svek dem. Hennes sjukdom påverkade inte enbart henne, utan hela hennes omgivning och 

hon upplevde det att det var på grund av hennes sjukdom som de anhöriga fick lida. Åkerman 

(2007) däremot kände sig sviken av hennes bästa vän, det fick henne att skämmas eftersom 

hon blivit avvisad och förnekad av någon som hon älskat. Sveket, att inte längre vara 

välkommen till vännen så som tidigare varit, väckte skam och skuldkänslorna. Strandberg 

(2000) tar upp att hon kände väldigt mycket skam och skuld gentemot föräldrarna, då hon vid 

flera tillfällen rök ihop med sin pappa. Då detta inträffade berodde det på att han var arg på 

henne, eftersom hon vägrade att äta. Vad det gäller Österberg (2007) så berättade hon att hon 

kände en skuld gentemot pojkvännen, eftersom han hade varit med under hennes sjukdomstid. 

Han hade stöttat och hjälpt henne, och dagen då de skulle dela på sig kände hon skuld 

gentemot honom.  

 

“samtidigt har jag dåligt samvete gentemot dem som älskar mig, för att jag får dem att må 

dåligt över att jag mår dåligt.” (Nordlund, s. 188) 

 

 

Bekräftelse 

Bekräftelse från sin omgivning var något kvinnorna sökte efter och ville få, för att känna sig 

behövda. De uttryckte det som att de törstade efter och sökte bekräftelser för att duga som de 

var pga. deras låga självkänsla. Den bristande bekräftelsen gjorde dem otrygga i sig själva.  

Två av dem hade ett självskadebeteende. Ärren och såren efter självskadebeteendet visade sig 

vara ett sätt för dem att visa att de mådde dåligt. Nordlund (2007) berättade att hon ofta hade 

sökt efter bekräftelse och berättade att hon alltid haft stora krav på sig själv. Att vara bäst 

innebar för henne en bekräftelse på att hon var duktig på någonting. Det visade sig att i 

idrotten kunde hon vara duktig och där fick hon bekräftelse på det. Författarna till 

självbiografierna törstade allesammans efter att bli omtyckta för den människa som de var. 

När de inte fick bekräftelse, ingav det dem en ensamhetskänsla och ångest, vilket skapade ett 

stort lidande.  

”Det är som om jag skriker efter att bli bekräftad, att jag inte kan få nog av att höra Eriks ord 

om att jag är fin, och att han älskar både mig som person och även min kropp.” (Österberg, 

2007 s. 86) 

”Jag hade i femton års tid lärt mig exakt hur jag skulle göra för att få alla människors 

bekräftelse – men jag hade aldrig lärt mig att bekräfta mig själv. Jag var fortfarande tom, 

tom, tom. Det var sporten jag vände mig till när jag mådde dåligt, när jag inte hunnit 
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bearbeta mina problem från andra områden i livet. Alltså fortsatte jag leta efter nästa kick, 

nästa yttre bekräftelse.” (Nordlund, 2007 s. 80) 

 

Kontrollbehov 

Alla kvinnorna hade ett kontrollbehov som påverkade deras liv. Detta kontrollbehov uppkom 

då de insåg att de hade förlorat kontrollen överallt annat i deras omgivning. Detta behov 

visade sig på olika sätt, men mest handlade det om att kontrollera den egna kroppen, maten 

och träningen. Kontrollen kunde skapa ett välbefinnande hos kvinnorna då de kände en 

trygghet i sina rutiner och regler, samt en slags stolthet över att klara sina mål. Dock kunde 

dessa strikta rutiner leda till att kvinnorna kände sig fängslade i sitt kontrollbehov. Några utav 

författarna nämnde att kontrollen och prestationen av att klara sig utan mat gjorde så att de 

kände sig stolta och värdefulla. Att kunna kontrollera maten handlade inte bara om fåfänga 

utan var också ett sätt för dem att de kände sig värdefulla. När det hade tränat hårt kände de 

sig värdiga att äta . Spontanistisk eller att inte kunna följa strikta rutiner, visade sig innebär ett 

stort lidande för kvinnorna. När kvinnorna hade gett med sig för frestelsen att äta, kände de 

känslor som värdelöshet och ångest.  

”Träningsförbud i en vecka. Det kommer som ett slag i magen. Jag måste hört fel, han kan 

inte ha sagt det. Jag lyckas stamma fram ”Va” Jag känner mig livrädd. // ” Helvete” Jag 

hörde rätt. Det är inte sant. Jag känner för att hoppa upp ur min stol och slå på honom. 

Paniken börjar krypa genom kroppen.”(Österberg, 2007 s.39)  

”Samtidigt som jag känner mig äcklad fyller det mig med stolthet att jag kan minsann 

kontrollera mig själv.”(Suhonen, 2008 s.18) 

För Åkerman (2007) utgjorde självkontrollen ett redskap för att hon skulle kunna skapa sig en 

kropp som såg ut precis så som hon kände sig inombords. Menstruationen upphörde och det 

blev ett sätt för kvinnan att stanna upp i utvecklingen.  Förr eller senare utvecklas hon ändå 

till en vuxen kvinna. Hon berättade att hon ville bli älskad och omhändertagen, så som ett litet 

barn.  

”Visst är det en härlig känsla att ha kontroll och kunna styra över sitt utseende? Visst är det 

skönt att kunna vara den lilla flickan även på utsidan?”(Åkerman, 2007 s. 137) 

 

 

En inre röst 

 

Av självbiografierna framgår det att kvinnorna upplevde någon form av röst inuti dem själva, 

och att det var rösten som tvingade dem att utföra vissa handlingar. Den inre rösten fick dem 

att känna sig som en människa med två identiteter. Det var rösten som hade kontroll över 

deras liv, och det var rösten som bestämde över dem. Den inre rösten blev också ett namn på 

deras sjukdom. Strandberg (2000) döpte sin röst till Trassel. För Åkerman (2007) blev Lucifer 

namnet på hennes röst och sjukdom. Han visade sig vara den onda och utan honom så hade 

det varit lättare att stå emot alla dumma tankar och handlingar. Nordlund (2007) talade om 

Djävulen som fanns inom henne, och som tvingade henne att utföra vissa handlingar. 

Gemensamt för kvinnorna var att de upplevde rösten som något skrämmande och att de var 

tvungen att följa den, annars skulle något hemskt att hända dem. Det fyllde dem med rädsla 

och ångest. De berättade också om en tomhet och saknad efter rösten när de började 
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tillfriskna. Rösten blev något av deras liv, och utan rösten blev de tvungna att själva ta ansvar 

för deras handlingar. Strandberg (2000) beskrev den inre rösten som något som befallde 

henne att utföra vissa saker, som hon normalt sätt inte hade utfört, om hon varit frisk. 

 

”De sjuka tankarna, de som fick mig att låta bli att äta, rösterna som viskade att jag inte fick, 

att jag var värdelös, kallade jag för Trassel. Trassel blev så småningom mitt namn på 

anorexin eftersom det var trassel som stod för det sjuka. ”(Strandberg, 2000 s. 18) 

”När jag hade ätit kände jag mig ofta uppgiven. Jag var ju aldrig mätt, och jag visste varje 

gång jag att det var några timmar kvar till nästa träningspass, nästa chans att förtjäna lite 

mat. Djävulen var inte längre en gäst i min kropp. Han hade flyttat in.” (Nordlund, 2007 s. 

116) 

 

Kroppen 

Att leva med anorexi gav dem alla en förvrängd bild av hur kroppen egentligen ser ut. När 

kvinnorna var unga och det pratades mycket vikt och utseende, började en del att banta. När 

de märkte att det gav resultat och de fick komplimanger stärktes deras självförtroende och det 

ledde till att dem fortsatte att gå ner i vikt. Till slut blev de magra och kunde inte längre se det 

själva, ögonen blev blinda. Det framkom även att kvinnorna var fixerade över deras magar. 

Magen upplevde de som något väldigt stort och centralt i deras kropp och det var svårt att 

sätta den i helhet till deras egna kroppar. Österberg (2007) törstade efter att känna närhet, 

samtidigt som hon fasade efter att någon skulle ta i henne. Allihop berättade också om 

svårigheter med att acceptera sina kroppar eftersom de ofta såg sig som överviktiga och feta. 

De kände sig fängslade i en kropp som de inte kunde känna sig hela med och inte ville ha. 

Alla längtade efter en kropp som såg ut som de själva ville, och en kropp som de själva 

trivdes i. Den negativa synen på deras kroppar skapade mycket ångest. 

”Det var oerhört svårt för mig att acceptera kroppen, som i mina ögon mer och mer liknade 

en fettklump. Ju mer vågen visade desto sämre blev självförtroendet och desto starkare blev 

ångesten. Jag kände mig orättvistbehandlad ”varför måste jag se ut så här när alla andra fick 

vara smala? Jag vantrivdes i mig själv, i min kropp och tyckte det syntes mycket väl att jag 

gick upp i vikt. ”(Strandberg, 2000 s. 97) 

”Jag avskyr känslan av att vara full av mat och bara känna hur jag sväller upp. Känslan av 

att allt bara växer, ångest som likaväl som kroppen.” (Österberg, 2007 s 43) 

 

Upplevelsen av trygghet 

Trygghet visade sig vara en viktig del i kvinnornas liv, det behövdes för att kunna skapa ett 

bra liv. Det visade sig att trygghet behövdes för att inge ett lugn hos kvinnorna. Av deras 

familj och vänner fick de tröst och omtanke, det resulterade i att de blev sedda och det gav 

dem ett lugn. Sjukdomen bidrog till att deras existens påverkades, men genom deras 

närstående och dess bidragande del med att de ingav dem trygghet, var det lättare att hantera 

deras sjukdom.   
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Välbefinnande 

 

Tankar om och upplevelse av harmoni, lugn och välbehag, var något som fanns hos dem alla, 

trots sjukdomen. I stunderna då de fann något njutningsfullt och meningsfullt i tillvaron, 

kände de sig sedda som individer. Det välbefinnande kände de vid ett flertal tillfällen. 

Åkerman (2007) uttryckte det som att bara vara närvarande bland sina vänner så kunde hon 

känna ett lugn, och på så vis bidrog gemenskapen till att hon kände ett välbefinnande.  

”Jag fick smaka på att flyga med egna vingar. I juli följde jag med Annas familj till landet. 

Annans land innebar lugn. Jag blev lugn, fick vara med bland granarna som doftade frihet 

och varm sommarjord. Fick vara nära Anna. Detta var underbart, och för första gången 

lyckades jag lämna en liten, liten del av Trassel hemma- eller åtminstone inlåst i resväskan.” 

(Strandberg, 2000 s. 88) 

Välbefinnande skildrades på olika sätt. Författarna beskrev mot slutet av sjukdomstiden att de 

kunde finna tillfällen av välmående då de vågade släppa den stränga kontrollen och bara njuta 

av livet. Det var i dessa ögonblick som kvinnorna upplevde tro och hopp, om att de kunde bli 

friska. I slutet av sjukdomen märkte de att det blev längre och flera stunder och att livet var på 

väg mot rätt riktning för att lyckas bli friska. 

”Igår var jag med om ett tillfälle då jag kunde njuta för första gången på väldigt länge. Jag 

cyklade hem från gymmet och det blåste sköna vindar i ansiktet på mig. Det kändes väldigt 

bra. Den känslan ska jag ta med mig.” (Österberg, 2007 s. 55) 

För de flesta kunde ett intresse bidra till att de upplevde en trygghet och ett välbefinnande. 

Österberg (2007) hade i hela hennes liv hållit på med musik, hon uttryckte det som att 

musiken blev en räddningsfaktor i hennes sjukdom. Musiken var något som ingav henne en 

känsla av välbefinnande och hon visste hon att var duktig på det, och hon tyckte det var roligt. 

Därigenom blev musikintresset även en möjlighet till trygghet för henne. Strandberg (2000) 

och Åkerman (2007) berättade att teater var något som de blivit intresserade av, och som de 

hållit på med. Det var tack vare teatern och vänner på teatern, som de funnit en livsglädje. 

Genom intresset har de också funnit nya underbara vänner. Även för dem blev intresset en 

räddande faktor i sjukdomen.  

 

”En viktig del för mig är ju musiken. Mitt stora musikintresse har funnits med som någonting 

som räddat mig, och som gett mig motivation att kämpa vidare. Trots min sjukdom har jag 

hela tiden fortsatt med det och levt med en önskan att klara av att vara discjockey.” 

(Österberg, 2007 s. 184) 

 

 

Relationer 

Familj och vänner var något som fick kvinnorna att vilja fortsätta leva, och det var för dem 

som de fortsatte att kämpa i svåra stunder. De uttryckte sig alla gemensamt att det var när de 

blev sjuka som det blivit extra tydligt vilka relationer som var viktiga och de relationerna som 

utgjorde en mening med livet. Vidare berättade de att stödet från vänner och familj bidragit 

till att de trots sjukdom kunnat uppleva ett bra liv. Bidragande var även det som uttrycktes 

som kärleksfull vänskap. Åkerman (2007) lärde sig acceptera sig för den hon var och att 

försöka tänka i kärlek när det inte blev som hon ville. Denna kärleksmetod lärde hon sig av 

sin terapeut Mia. Deras förhållande var mycket speciellt, fyllt av värme och kärlek. 
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Vänskapen fick Åkerman att sluta upp med att gömma sig bakom sin osynliga glasruta och 

därmed blev hon synlig för omvärlden. Mia bodde ute i skärgården och dit fick Åkerman 

komma så ofta hon ville. Även Strandberg (2000) beskrev relationerna med terapeuterna som 

mycket speciella och att de var väldigt varma och kärleksfulla människor. Här nedan följer ett 

exempel på hur Nordlund (2007) upplevde trygghet tillsammans med sin pojkvän.  

”M är min trygghet, med honom kan inget ont hända. Inte så länge jag är svag och sjuk.” 

(Nordlund, 2007 s. 135) 

Relationer kunde bidra till livskvalitet och vara trygghetsskapande. Relationer gav flera av 

kvinnorna tröst, omsorg och lugn. Strandberg (2000) beskrev att hon upplevde en trygghet i 

hennes mammas närvaro. Hos hennes mamma kunde hon krypa upp i hennes famn, när hon 

själv var ledsen och behövde få tröst. Österberg (2007) kände en trygghet tillsammans med 

sin familj och ville gärna ha med dem när hon skulle på behandlingshem. Åkerman (2007) 

berättade om vändningen tillsammans med hennes vänner från teatergruppen, det var tack 

vare dem som hon blev frisk. Vidare nämnde hon att kanske allting handlade om 

tillfälligheter, hade hon träffat dem på teater gruppen när hon varit sämre kanske de inte hade 

påverkat henne så djupt, och hon hade kanske inte blivit frisk. 

 

DISKUSSION 

Diskussionen inleds med en metod diskussion. Därefter följer en resultatdiskussion av 

studiens viktigaste resultat och slutligen en slutsats.  

Metod diskussion 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) beror studiens trovärdighet på vilken metod som 

användes samt hur syftet motsvarar av vald datainsamlingsmetod, datamängd och resultatet 

studien kommer fram i studien .   

Vi har valt att fördjupa oss i upplevelsen av anorexi utifrån kvinnors egna perspektiv. Målet är 

att välja självbiografier, som bjuder in läsare till att på ett enkelt sätt ta del av och förstå dessa 

levda upplevelser av anorexi. De fem självbiografierna, skrivna av kvinnor som levt med 

sjukdomen och återfått hälsan, ger oss en unik inblick i deras livsvärld. Kvinnorna har skrivit 

på ett öppet, självutlämnade och informativt sätt om livet med anorexi, vilket ger oss mycket 

kunskap och insikt kring hur tillvaron med anorexi kan gestalta sig. Det finns både nackdelar 

och fördelar med att använda självbiografier. Det kan vara lättare att skriva om svåra 

upplevelser och situationer, än att berätta om desamma för en okänd människa som under en 

intervju. De som skriver självbiografier har hunnit reflektera kring händelser och upplevelser, 

och på så sätt fått fram en tydlig och djup text om sin sjukdom, kan också var en fördel. Å 

andra sidan kanske de inte är helt ärliga om sin situation eller väljer att inte dela med sig av 

vissa händelser. Andra nackdelar med skriftligt material är att följdfrågor inte kan ställas och 

att den osynliga kommunikationen som består av kroppens sätt att uttrycka sig inte kan ses. 

En intervju med personer som haft anorexi kan ge oss en djupare inblick i deras upplevelser, 

vilket kan inverka på studiens trovärdighet. Men Dahlberg et al. (2003) nämner att skriftligt 

material så som självbiografier ger läsaren tillgång till andra människors livsvärldar. 

Självbiografierna är intima och speciella för samtliga kvinnor, dock finns det upplevelser i 

analysen som är gemensamt för den sjuke. Nackdelen med en kvalitativ ansats är att resultatet 
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inte kan överföras till gruppen människor med anorexisjukdom. Däremot kan resultatet 

användas för att ge oss kunskap och få en klarare bild hur det kan vara att leva med anorexi. 

Det är inte vår avsikt att denna studie enbart ska handla om kvinnor. Från början ville vi 

inkludera män också, men tyvärr hittades inga självbiografier skrivna av män. Därför väljer vi 

att kalla deltagarna för kvinnorna i denna studie. Eftersom vi endast hittat självbiografier 

skrivna av kvinnor vet vi inte om studien skulle sätt annorlunda ut om det var både män och 

kvinnor med. Kanske kan det bli ett annorlunda resultat eftersom män tenderar att visa känslor 

på ett annorlunda sätt än vad kvinnor gör. När vi läste självbiografierna framkom det att två 

utav kvinnorna hade ett självskadebeteende, och eftersom vårt syfte är att undersöka 

upplevelsen av anorexi väljer vi att inte lägga tyngden på självskadebeteendet.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) bedöms kvaliteten i en kvalitativ studie utifrån hela 

forskningsprocessen dvs. hur tydligt tillvägagångssättet är beskrivet. Vi har på ett lätt och 

utförligt sätt beskrivit vårt förfarande i metoden för att läsaren lätt skall förstå vad som görs 

och vilka metoder som följs. Enligt Graneheim & Lundman (2004) bör studiens 

genomförande vara så väl beskrivet att tillvägagångssättet kan användas av andra, och därför 

har vi eftersträvat att så klart och tydligt som möjligt beskriva vårt syfte, urval, datainsamling 

och analys. I resultatet presenteras citat eftersom det kan underlätta för läsaren att både förstå 

upplevelsen, och bedöma studiens pålitlighet. 

Denna studie använder sig utav Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys, eftersom 

den både är lämplig för texter där upplevelser beskrivs och är lättförståelig. Under denna 

analys bearbetas texten genom att analysen genomförs och resultatet struktureras på sådant 

sätt att läsaren lätt kan förstå och följa arbetet. Det essentiella ur böckerna, har vi fått fram 

genom att fokusera på textens innehåll som anknyter till syftet. Kategorierna är gemensamma 

för de fem självbiografierna och på så sätt kan man få fram en större variation. Att läsa och 

bearbeta självbiografier är tidskrävande. Något som kan påverka resultatet i vår studie är att vi 

har valt att dela upp självbiografierna och inte läsa dem gemensam. Eftersom man skall läsa 

självbiografierna flera gånger för att få fram ett rikt reslutat så har vi inte hunnit läsa dem 

gemensamt. De meningsbärande enheterna kunde blivit annorlunda om vi läst böckerna ihop. 

Dock har kondenseringen och kodningen gjorts gemensamt och vi har tillsammans fått fram 

kategorierna.  Svårigheter gällande analysen är kategoriseringen då många känslor och 

upplevelser passar in i olika kategorier. Känslorna och upplevelserna hänger ihop på olika 

sätt. Dock underlättar subkategorierna då man på ett enkelt sätt kan skilja på de upplevelserna. 

Trots detta går det att få fram det essentiella och väsentliga för studiens resultat. Ett noggrant 

följande av vald analysmetod, kan bidra till denna studies trovärdighet. Vid kvalitativa 

metoder och i en innehållsanalys använder forskaren sig själv som ett instrument, varvid 

studiens tillförlitlighet beror på att vi kan hålla vår förförståelse åt sidan. Detta kan göras då vi 

inte har några erfarenheter av upplevelser av anorexi och genom att vara öppna för det som 

beskrivs i texten för att förstå och se en annan individs personliga livsvärd. Vi anser att 

studien studerar det som var avsätt att undersökas. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att utifrån självbiografierna beskriva människors egna upplevelser av 

anorexi. I vårt reslutat beskrivs upplevelsen av anorexi . I självbiografierna framgår det att 

kvinnor med anorexi ständigt går igenom ett lidande i kampen mot sjukdomen och en inre 

röst som begränsar dem i deras livsvärld. Upplevelser som tydligt framkom i studien var att 

kvinnor med anorexi har ett stort kontrollbehov samt lever i en maktlöshet som genomsyrar 

deras livsvärld som senare utvecklas till en ohållbar situation. Det fanns även ljus i mörkret 

där människan kunde uppleva en trygghet i sin livsvärld. 

Känslor som maktlöshet inför sitt självbestämmande skapade ett lidande för kvinnorna. 

Kvinnorna i självbiografierna upplevde maktlöshet då andra människor tog beslut över deras 

liv. Kvinnorna upplevde att de blev tvångsutsatta i sin behandling vilket ledde till 

vårdlidande. Enligt Dahlberg et al. (2003) innebär vårdlidande att individen blir försummad i 

vården. I mötet med vårdaren uppmärksammas inte människans lidande och följden blir att 

individen inte får ta aktiv del i sin hälsoprocess och människans värdighet kränks. I resultatet 

framkom det att kvinnorna upplevde tvång som ett övergrepp och en förolämpning som ledde 

till att de förlorade tilliten för vårdaren. Dahlberg et al. (2003) nämner att patienten är sårbar 

och utsatt på grund av sin sjukdom och då blir patienten den beroende i vårdrelationen. Om 

vårdaren använder makten på fel sätt, upplevs en känsla av vanmakt och förtvivlan (Ibid). I 

den studie framkom det tydligt att maktövergreppen fick kvinnorna att känna sig små och 

utlämnade. Wiklund (2003) menar att vårdaren bör använda sin makt på ett positivt sätt för att 

främja patientens bästa och för att vården inte skall bli oetisk. En känsla av vanmakt 

uppkommer om vårdaren försöker ta makten från den lidande människan, vilket i sin tur har 

en negativ inverkan på hälsan (Ibid). 

Kvinnorna kände att de inte blev hjälpta av vården de fick, utan blev sjukare. De upplevde att 

vårdarna bara brydde sig om att de skulle gå upp i vikt. De kunde inte hjälpa människan 

bakom sjukdomen. Det ledde till att kvinnorna kände att vården bara fanns till för förvaring 

när de var inlagda. Liknade resultat fann Hörberg (2008) i sin avhandling som undersöker den 

rättspsykiatriska vården, att vårdandet upplevdes mest som en bestraffning eller förvarning 

där patienterna upplevde sig behandlade som barn som skulle fostras. Dock nämner Hörberg 

(2008) att patienterna i hennes avhandling upplevde den goda vården som ”Öar av god vård” 

då patienterna kunde känna sig delaktiga. Liknande resultat framkom också i vår studie att 

några utav kvinnorna upplevde att det kunde finnas vårdare som fick dem att känna sig sedda, 

förstådda och delaktiga, dessa vårdsituationer var dock ovanliga.  

Vad är det som gör att den anorexi sjuke upplever sig utsatt för tvångsåtgärder eller 

maktövergrepp? Det finns en möjlighet att vårdpersonalen bara ser sjukdomen och inte hela 

människan vilket ledder till att det skapas en Jag-Det relation där människan ses som ett 

objekt. Det är viktigt för vårdarna att förstå att en sjukdom som anorexi påverkar hela 

människan och inte enbart kroppen. Anorexi sjukdomen handlar inte bara om symtom, utan 

även om ett inre lidande och ett existentiellt lidande. Det är viktigt att förstå att det är en 

sjukdom som präglas av ensamhet. Det är ofta den anorexi sjuke inte känner sig förstådd eller 

tagen på allvar av omgivningen eftersom sjukdomen tros vara självorsakad. Vid anorexi så 

förändras hela människans upplevelse av sig själv vilket leder till att den sjuke börjar uppleva 

världen på ett nytt sätt. Vårdaren måste visa respekt för patientens eget lidande och hjälpa den 

att hitta bästa sätt komma till rätta med de destruktiva levnadsvanorna. Det är viktigt att 

lyssna, observera och förstå att det är människans livsvärld som påverkas. Människor med 

anorexi känner sig inte hemma i sin kropp och deras lidande är existentiellt. Deras inre och 



18 

 

yttre värld bildar inte en enhet och kaoset som orsakas av en inre kamp mot sjukdomen 

påverkar hela deras livsvärld. 

I vårt resultat framkom det att upplevelsen av kontroll kunde skapa en trygghet för kvinnorna, 

men det kunde också leda till att de kände sig fängslad i sina rutiner och kontrollbehov. 

Liknade resultat framkom i en studie gjord av Patching & Lawler (2008) som nämner att 

kunna kontroller sina rutiner, vardag och regler kunde skapa en trygghet och stabilitet i deras 

liv, men denna upplevelse av kontroll försvann efter att sjukdomen förvärrats och detta 

kontrollbehov blev extremt begränsande. Utan en känsla av kontroll och struktur upplevde 

den anorexisjuke en rädsla över att öka i vikt. I en värld där de förlorat kontrollen upplevde de 

ändå kontroll då de kunde kontrollera sig själva vilket lindrade lidandet en stund (Ibid). 

Kvinnorna i självbiografierna skrev att de kände stolthet när de lyckades motstå frestelsen och 

kontrollera sitt ät beteende. Det ledde till att kvinnorna kunde uppleva ett negativ 

välbefinnande i sitt kontrollbehov. Detta negativa välbefinnande ledde till att kvinnorna 

orkade pressa sig mer i sin träning eller ätbeteende för att få uppleva en stolthet, över att de 

har makten och kontrollen över sin kropp. De nämnde dock att den största anledningen till att 

de svälter sig själva är inte fåfänga, utan de gör det för att känna sig värdefulla. Man kan dra 

en parallell till studien utförd av Granek (2007) vars resultat visade att den anorexi sjukes 

nyckel till kärlek och att uppleva värdefullhet var förknippat med kontroll och prestation. När 

den anorexi sjuke svälter sig gjorde det dem för något viktigare än utseendet, de gjorde det för 

att bli accepterade, älskade och känna sig värdefulla. Kvinnorna i självbiografierna ville bli 

bekräftade och sedda som en unik människa, och de upplever att de kan få det genom att 

svälta sig. Vi tycker att som vårdare är det viktigt att den anorexi sjuke bekräftas, genom att 

man utvecklar en positiv relation som präglas av öppenhet och ömsesidighet för att 

värdigheten skall främjas.  

I en studie av Abraham, Boyd, Hart, Luscombe & Russel (2007) nämner forskarna att kvinnor 

med anorexi upplevde en stor rädsla över att förlora kontrollen över sin kropp i samband med 

träning och ätande. Kontrollbehov yttrade sig då det rådde kaos i personens livsvärld, då de 

inte visste hur de skulle hantera sin sjukdom och då de upplevde att de förlorat kontrollen 

över allt. Wiklund (2003) nämner att då den inre och yttre världen inte längre stämmer 

överens upplevs kaos av den lidande. Den lidande försöker då att återfå en känsla av kontroll 

med hjälp av olika strategier för att få bukt med skammen och lidandet. Det kan ske genom att 

människan antingen skadar sig själv eller drar sig undan. I slutändan leder det till att känslan 

av helhet splittras, och att de inte känner sig själva som hela (Ibid). För att den anorexi sjuke 

skall kunna släppa den strikta kontrollen över sig själv, anser vi att vårdaren måste skapa en 

tillitsfull relation som den sjuke kan känna sig trygg i. Vårdaren måste bekräfta den sjuke och 

dess lidande genom att stödja dem hela vägen till hälsa. Vårdaren måste få den sjuke att känna 

sig trygg, och känna att saker och ting är begripliga och meningsfulla för att man ska kunna 

uppleva en kontroll över det som händer. Det handlar om att den sjuke ska ge upp den 

negativa kontrollen och bygga upp en känsla av positiv kontroll tillsammans med vårdaren. 

Upplevelsen av trygghet framkom tydligt i vår studie. Känslan av trygghet kunde yttra sig på 

olika sätt, till exempel i relation till vänner och familj som ledde till ett välbefinnande trots 

sjukdom. Det framkom i vår studie att familj och vänner är en viktig del för dem och med 

dem hade de lättare att kunna känna trygghet och meningsfullhet. Det var tillsammans med 

deras närstående som de skapade en glädje som gav dem en mening med livet. Wiklund 

(2003) menar att när en människa är rädd eller sjuk så söker hon lindring genom tröst eller 

omvårdnad. Tillsammans med den andra människan och deras närvaro så inger det en känsla 

av trygghet som får dem att vilja fortsätta relationen. Gemensamt med Wiklunds bok och vår 
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studie som visar att relationer mellan människor som betyder något och som de kan söka tröst 

hos inger en trygghet. Det framkom ur självbiografierna att relationen till familjen och 

vännerna betydde mycket för den anorexisjukes hälsa. Kärleken de fick från familj och vänner 

fick den sjuke att känna välbefinnande vilket skapade hopp, mening samt lusten att vilja bli 

friska. Kärleken bekräftade dem som människa och som fick den att känna sig betydelsefulla. 

I Wiklunds (2003) bok anges att Katie Eriksson menar att hopp, tro och kärlek hör ihop med 

upplevelsen av hälsa och det är genom att förmedla detta, den sjuke börja tro på sin 

hälsoprocess. Genom tro utvecklas hoppet som är kopplat till vad människa upplever som 

meningsfullt. Meningsfullhet i livet gav den sjuke en kraft och en livsvilja att gå vidare (Ibid). 

Tro och hopp kan väckas genom att någon finns där, lyssnar så att människan inser att det 

finns någon som vill dem väl. Genom kärleken kan vårdaren få den anorexi sjuke att känna 

sig bekräftad och betydelsefull. Det är genom tro, hopp och kärlek människans lidande kan 

lindras och göra möjlig för att känna värdighet och välbefinnande. 

 

 

Framtida forskning 

Viktigt för vården skulle vara att i framtiden forska om varför inte så många män drabbas av 

anorexi och hur sjukdomen yttrar sig på män jämfört med kvinnor. Eftersom denna studie 

fokuserar på människors berättelse som handlar om anorexi, behövs forskning riktas till 

vårdarens kunskap av anorexi. Många utav kvinnorna i vår studie upplevde att vården inte 

kunde hjälpa dem på rätt sätt, därför är det viktigt att vårdaren har en ökad kunskap om 

anorexi.  

 

Slutsats 

Vår slutsats av studien är att lidande är en stor del utav anorexi sjukdomen och plågar 

människans livsvärld på flera sätt. Lidande kunde visa sig i form av maktslöhet utöver sin 

situation men också när andra människor än dem själva försökte bestämma över dem och 

deras kropp. De upplevde sig tvångsutsatta i vården av personal som endast brydde sig om 

vikt ökning. Maktövergrepp ledde till att kvinnorna i självbiografierna kände vanmakt och en 

kränkt värdighet.  I resultatet framkom det tydligt att kvinnorna hade ett kontrollbehov som 

både kunna skapa en negativ känsla av trygghet och ett lidande då de kände sig fängslade i en 

värld av rutiner och regler. Kontrollbehovet visade sig som mest när det rådde kaos i 

kvinnornas inre och yttre värld. Tillfälle då de inte visste hur de skulle hantera sin sjukdom.  

Vi fann att relationen till familj och vänner var mycket betydelsefullt för kvinnornas livsvilja. 

En relation kunde gynna välbefinnande. Studien visade att trots sjukdom kunde kvinnorna i 

självbiografierna tillsammans med familj och vänner uppleva trygghet och se ljuset i mörkret. 

Det var familjens och vännernas kärlek som fick kvinnorna börja känna tro och hoppas att 

någon dag bli frisk.  

Denna studie har givit oss kunskap om hur livet kan te sig för individer med anorexi. Studien 

har ökat vår förståelse av upplevelser och hoppas att det underlättar för oss när vi träffar på en 

individ med anorexi för att kunna hjälpa dem på bästa sätt.  
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Bilaga 1 

 

Tabell 1. Exempel på analys enligt Graneheim och Ludman (2004) 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Stefan sätter sig 

bakom mig, tar ett 

fast grepp om mitt 

huvud, bänder upp 

mina käkar och 

tvingar in skeden i 

min mun. Jag 

kvider, vrider och 

vänder på mig, 

spottar ut den 

farliga vätskan, 

vägrar svälja. 

Stefan kämpar och 

jag stretar 

förtvivlat emot. 

Tårarna strömmar 

nedför mina 

kinder, det flimrar 

för ögonen. Vill 

inte, får inte, det 

är farligt, farligt! 

Det skriker 

hysterisk i mitt 

huvud. Snälla, 

snälla, släpp, jag 

dör” (Strandberg, 

2000). 

 

Känner sig 

maktlös och 

ensam. Plågad och 

förtyckt av Stefan,  

ej 

självbestämmande 

och det leder till 

ångest. 

Maktlös, ensam, 

plågad, förtyckt, 

ångest 

Maktlöshet/ 

vanmakt 

 

Lidande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 2. Exempel på analys enligt Graneheim och Lundman (2004) 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Igår var jag med 

om ett tillfälle då 

jag kunde njuta 

för första gången 

på väldigt länge. 

Jag cyklade hem 

från gymmet och 

det blåste sköna 

vindar i ansiktet 

på mig. Det 

kändes väldigt 

bra. Den känslan 

ska jag ta med 

mig” (Österberg, 

2007). 

 

Kan njuta för 

första gången på 

länge, skall ta med 

sig den känslan. 

Njuta, skön 

känsla, lycklig 

Välbefinnande 

 

 

Trygghet 
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Tabell 3. Sökschema  

Sökord 

 

 

Träffar 

 

 

Vald Biografi 

  

Anorexia Nervosa* 

Avgränsning: bok, svenska 

och självbiografier 
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När mörkret kom 

(Strandberg, 2000) 

 

Då fanns ingen nåd 

(Hörnfeldt, 1997) 

 

Man är inte så förståndig 

när man är sjutton år 

(Samson, 1996) 

 

Ludenben 

(Samuelson, 2004) 

 

Den inre hungern  

(Apostolides, 2000) 

 

Jätten i spegeln 

 (Arkhem, 2005) 

 

Genom helvetet 

(Nordlund, 2007) 

 

Zebraflickan  

(Åkerman, 2004) 

 

Zebraflickan (Åkerman, 

2007) 

 

Svältland (Mattsson & 

Gansmoe 2006) 

 

Jätten i spegeln 

(Arkhem, 2007) 

 

Varje dag har vi en liten 

tävling (Österberg, 2007) 

 

Varje dag har vi en liten 

tävling (Österberg, 2007, 

1:a uppl.) 

 

5 

När mörkret kom 

(Strandberg, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom helvetet 

(Nordlund, 2007) 

 

 

 

 

Zebraflickan (Åkerman, 

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Varje dag har vi en liten 

tävling (Österberg, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampen mot kylskåpet 

och drömmen om 

prinsen(Rhann, 1988) 

 

En anorexisaga 

(Suhonen Frohm, 2008) 

 

Ta livet av mig mamma! 

(Käcko, 2008) 

 

Genom helvetet 

(Nordlund, 2007, E-bok) 

 

Zebraflickan (Åkerman, 

2 007,1, uppl. 5 tr.) 

 

 

 

 

 

 

 

En anorexisaga 

(Suhonen Frohm, 2008) 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Arbetsfördelning                                                                
 

När vi arbetade med studien har vi gjort det både självständigt och samarbetat. Valeska skrev 

bakgrunden och Emelie skrev den teoretiska referensramen och dataanalysen. Tidigare 

forskning skrevs gemensamt och problemformulering samt syfte skrevs också gemensamt för 

att väcka nya ideèr och skapa nya tankar hos varandra. Datainsamling gjordes tillsammans på 

en dator på biblioteket. När vi hade fått fram de böcker som vi skulle använda oss av, delade 

vi upp dem så att Valeska läste tre böcker varav den tredje boken var kort, och Emelie läste 

två böcker. Sedan träffades vi och sammanställde vad vi kommit fram till ur böckerna och 

delade med oss av våra citat och meningsbärande enheter. Det ledde slutligen fram till vårt 

resultat, som skrevs gemensamt. Diskussionen gjordes också gemensamt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


