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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: I Sverige uppskattas att 1 procent av alla kvinnor och 0,1 procent av alla män insjuknar 
i anorexia. Sjukdomen utvecklas oftast i yngre tonåren då det vanligtvis börjar med bantning. 
Anorexia innebär att den drabbade personen har en skev kroppsuppfattning, de anser att de är feta. 
Det finns en stark önskan att vara smal och detta försöks uppnås genom minskat matintag. Anorexia 
kan orsaka yrsel, frusenhet och ge upphov till stark ångest. 
Syfte: Att undersöka hur livsvärlden ter sig för kvinnor som drabbats av anorexia nervosa. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på fyra självbiografier. En kvalitativ 
innehållsanalys genomfördes med syftet att hitta skillnader och likheter i materialet. 
Resultat: I studien framkom två huvudkategorier och sju underkategorier. Första kategorin var; 
Upplevelsen av att leva med anorexia och underkategorierna var; Upplevelsen av krav, Behovet av 
kontroll, Ångest, Skam och skuld och Ensamhet. Andra huvudkategorin var; Kampen för att bli 
frisk med underkategorierna kluvenhet inför att bli frisk och upplevelsen av sjukvården. 
Slutsatser: I studien framkom att kvinnorna har delvis negativa upplevelser av vården. Det är 
viktigt att de här upplevelserna belyses och att vårdpersonal blir medvetna om dem för att kunna 
hjälpa och stödja de drabbade. Det behövs mer kunskap inom vården för att kunna ge stöd och hjälp 
till de som drabbats av anorexia. 
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INLEDNING 
Det blir allt vanligare att unga kvinnor mår psykiskt dåligt och att allt fler drabbas av anorexia 
nervosa. Vi tycker att området är intressant för att sjukdomen är komplex och svårförståelig. Vi 
hade inte mycket kunskap om ämnet sedan tidigare. Intresset väcktes under den 
verksamhetsförlagda utbildningen i psykiatri och vi vill därför få en bättre uppfattning om hur det är 
att leva med en ätstörning och hur dessa patienter upplever vården.  
 
 
BAKGRUND 
 
Anorexia nervosa (kommer i denna studie hädanefter benämnas anorexia) är en sjukdom som 
innebär att personen svälter sig. Den drabbade anser att han/hon är tjock och har en rädsla för att gå 
upp i vikt (Clinton, 2008). Känslan av att känna sig tjock förknippas bland annat med negativa 
känslor, stor stress och en negativ självbild (Cooper, Deepak, Grocutt, & Bailey, 2007). Vid 
anorexia finns en uthållig beslutsamhet att gå ner i vikt. Viktnedgången anses inte som problematisk 
av personen utan ses som något positivt och uttryck för framgång (Allgulander, 2008). Anorexia är 
vanligast hos unga kvinnor. I Sverige uppskattas att 1 procent av alla kvinnor och 0,1 procent av 
alla män insjuknar i anorexia (Socialstyrelsen, 2011). Anorexia utvecklas oftast i yngre tonåren då 
det vanligtvis börjar med bantning som spårar ur. Även skönhetsideal och svåra upplevelser i 
barndomen kan vara utlösande faktorer (Clinton, 2008). 
 
För att diagnostisera anorexia används diagnosinstrumentet DSM-IV. De krav som ska uppnås är 
bland annat att kroppsvikten ligger minst 15% under förväntad vikt. Viktminskningen ska vara 
avsiktligt. Laxering, överdriven motion eller undvikande av fett ska förekomma (American 
Psychiatric Association, 1995). Tillståndet kan pågå med olika intensitet under 5-15 år och även 
övergå till andra ätstörningar (Socialstyrelsen, 2011). Cirka hälften av de som drabbas av anorexia 
drabbas av bulimi, ofta i samband med tillfrisknandet (Klasén McGrath, 2011). Bulimi innebär att 
personen tappar kontrollen över sitt ätande och får attacker då han/hon kastar i sig kaloririk mat 
(Allgulander, 2008). Ätandet åtföljs av känslor av illamående och starka skuldkänslor vilket leder 
till att personen spyr upp maten (Socialstyrelsen, 2011). För personer med anorexia är dödligheten 
tiofaldigt förhöjd jämfört med friska personer av samma kön och åldersgrupp. Det här på grund av 
de fysiska konsekvenser som sjukdomen för med sig och att självmordsrisken är förhöjd 
(Allgulander, 2008). 
 
Fysiska konsekvenser 
Anorexia kan leda till en rad fysiska komplikationer. Vanligast är frusenhet, förstoppning, ökad 
behåring och yrsel. Syntesen av könshormon störs vilket leder till att kvinnans menstruation upphör, 
brösten atrofierar och männens testiklar skrumpnar (Allgulander, 2008). På grund av bristen på det 
kvinnliga könshormonet östrogen drabbas många även av benskörhet (osteoporos). Även hjärtat 
påverkas negativt, blodcirkulationen störs och njurarnas funktion försämras (Clinton, 2008).  
 
Psykiska konsekvenser 
Personer med anorexia drabbas ofta av psykiska problem så som nedstämdhet, ångest och 
irritabilitet (Allgulander, 2008). Svårigheter att sova och koncentrationssvårigheter är vanligt då 
tankarna ständigt kretsar kring mat, ätande och kroppen. Det är även vanligt att de drar sig undan 
sociala sammanhang då de känner sig missförstådd av omgivningen. Även tvångssymtom är vanligt 
både då det gäller mat och motion. Tvånget kan vara att utföra handlingar för att minska ångest eller 
för att förhindra viktuppgång (Clinton, 2008). Anorexia kan vara en typ av självskadebeteende som 
går ut på att straffa sig själv (Williams & Reid, 2008).  
 
En störd kroppsuppfattning styr självuppskattningen hos de personer som lider av anorexia 

1 
 



 

(Allgulander, 2008). Kroppsuppfattningen är förvrängd så att personen upplever sig själv som fet 
trots att han/hon är normal- eller underviktig. Personen är övertygad om att allt kaloriintag ger 
fettbildning och inser inte att kalorier behövs för att kroppen ska fungera och hålla värmen. Ätandet 
blir laddat med skuldkänslor då man inte vill äta. Maten innebär många gånger en lockelse som 
personen försöker stå emot. Låg självkänsla har visat sig vara ett dominerande personlighetsdrag 
hos de som drabbas av anorexia (Ottosson, 2009). På grund av den låga självkänslan upplevs ofta 
känslor av skam över att vara den person man är (Skånerud, 2007). Prestationsångest och krav på 
att prestera finns ofta med i bilden och även en känsla av att behöva vara perfekt (Riksföreningen 
Anorexi/Bulimi).  
 
Behandling 
Behandlingen för anorexia är individuellt anpassad, det finns ännu inga direkta underlag för 
riktlinjer. Både kropp och själ behöver vård och nutritionsprogram används ofta tillsammans med 
någon form av psykoterapi (Clinton, 2008). Även kognitiv beteende terapi (KBT) används för att 
patienten ska få verktyg till att förändra sina tankemönster kring mat och den egna självbilden 
(Klasén McGrath, 2011). Läkemedelsbehandling kan användas för att minska ångest och oro. Det 
har visat sig att tidig upptäckt och snabbt insättande av behandling har en gynnsam prognos 
(Socialstyrelsen, 2011). 
 
Många som påbörjar behandling fullföljer den inte. Ett skäl är att många anorektiker känner sig 
kluvna till om de vill bli friska eller fortsätta leva med sjukdomen eftersom de känner att de har en 
identitet genom att vara sjuka (Williams & Reid, 2008). Det finns även en rädsla hos de drabbade 
att förlora kontroll. Personerna känner att det enda de kan kontrollera är sina matvanor. Många 
anser att det enda de är bra på är att vara smala. Det är också vanligt att de känner skuld, skam och 
att de inte förtjänar att bli friska och må bra (Skånerud, 2007). Det råder också ofta en brist på 
sjukdomsinsikt vilket försvårar behandling (Socialstyrelsen, 2011). Pro Anorexia webbsidor menar 
att anorexia är en livsstil, inte en sjukdom. Dessa webbsidor försvårar tillfrisknandet då de 
uppmuntrar till sjukdomen och är negativt inställda till behandling (Williams & Reid, 2008). 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv som enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, 
Suserud och Fagerberg (2003) innebär att det är patienten som är i fokus. Livsvärld, lidande, 
välbefinnande och subjektiv kropp är begrepp som tydliggör patientperspektivet (Ibid). Varje 
människa har sin egna unika livsvärld och det är genom denna som man lever och uppfattar sin 
omgivning (Dahlberg & Segersten, 2010). Livsvärldsteorin betonar människors upplevelser och 
erfarenheter (Dahlberg et al. 2003). För personer med anorexia är livsvärlden präglad av tankar på 
mat och på kroppen. Kroppsuppfattningen är förvrängd vilket leder till att självkänslan påverkas 
negativt (American Psychiatric Association, 1995). Ekeberg (2009) menar att genom att se till 
patientens livsvärld får man som vårdpersonal ökad förståelse för varje individ och då kan mer 
individanpassad och personlig vård erbjudas. För att få insikt i livsvärlden är det viktigt att 
människan betraktas som en helhet (Wiklund, 2003). Även Dahlberg et al. (2003) menar att den 
subjektiva kroppen inte kan delas upp i psyke, ande, kropp och själ. Den bör istället ses som den 
helhet den faktiskt är, en kropp som är fylld av minnen, upplevelser och erfarenheter. Förståelse för 
den subjektiva kroppen leder i sin tur till ökad förståelse för människans relation till hälsa och 
ohälsa (Dahlberg et al. 2003). Att lindra lidande och främja välbefinnande är målet med vårdandet. 
För att uppnå detta mål är det viktigt att utgå från den subjektiva kroppen och se såväl 
välbefinnande som lidande som unikt för varje patient (Dalberg et al. 2003). Dahlberg och 
Segersten (2010) menar att man genom ett vårdvetenskapligt patientperspektiv utgår från att det 
bara är patienten själv som vet hur något upplevs, man bör därför alltid se patienten som expert på 
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sig själv. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
I Sverige uppskattas att 1 av 100 kvinnor drabbas av anorexia. Anorexia är en potentiellt livsfarlig 
sjukdom. Den är svår att behandla på grund av de drabbades kluvna inställning till sjukdomen och 
inför att bli frisk. Många personer med anorexia känner sig missförstådda av vårdpersonal och 
föredrar att istället söka stöd hos andra drabbade, exempelvis på internetsidor som kallas Pro 
Anorexia webbsidor. På dessa webbsidor uppmuntras de drabbade till att upprätthålla sjukdomen 
och de förmedlar en positiv bild av anorexia istället för att uppmuntra till att söka stöd och hjälp 
(Williams & Reid, 2008). Det är därför viktigt för vårdpersonal att få mer förståelse för kvinnornas 
egna upplevelser och tankar. De kan då på ett bättre sätt stödja varje individ så att de känner sig 
trygga med att söka hjälp inom vården. Genom att öka kunskapen kan man bättre förstå den 
psykiska påfrestningen som det innebär att lida av anorexia. Då det i dagsläget finns sparsamt med 
forskning inom området är denna studie av vikt för att belysa hur livsvärlden för kvinnor med 
anorexia ter sig. 
 
 
SYFTE 
Att undersöka hur livsvärlden ter sig för kvinnor som drabbats av anorexia nervosa. 
 
METOD 
 
En kvalitativ litteraturstudie valdes eftersom studiens syfte var att undersöka kvinnors subjektiva 
upplevelser av att leva med anorexia. Den kvalitativa ansatsen lämplig, eftersom syftet är att skildra 
subjektiva upplevelser, erfarenheter och uppfattningar om ett visst fenomen. (Forsberg & 
Wengström, 2008). 
 
Datainsamling 
Som grund för studien samlades material in i form av självbiografier. I böckerna beskriver kvinnor 
sina subjektiva upplevelser av att leva med anorexia. Sökning efter självbiografierna gjordes i 
bibliotekskatalogen på Växjö stadsbibliotek (se bilaga 1). Med studiens syfte i åtanke valdes 
lämpliga sökord. Sökorden som användes var Anorexia Nervosa, Anorexi och biografi. När 
sökorden Anorexia Nervosa användes gav det fem träffar men dessa böcker passade inte studiens 
syfte. Sökordet Anorexi gav sjutton träffar, då flertalet av dessa böcker var faktainriktade lades 
sökordet biografi till för att begränsa sökningen. Resultatet blev då fem böcker. Sammanfattningen 
av böckerna lästes och då fann vi att en av böckerna inte motsvarade studiens syfte eftersom den 
inte ansågs vara en biografi. Således inkluderades fyra självbiografier i studien (se bilaga 2). 
 
Urvalsförförande 
Inklusionskriterierna som valdes var att självbiografierna skulle vara skrivna av kvinnliga författare 
eftersom studien fokuserar på kvinnors upplevelser. Kvinnorna skulle berätta om sina egna 
upplevelser av att leva med anorexia för att få en så trovärdig berättelse som möjligt. Biografierna 
skulle vara skrivna av svenska kvinnor då vi ville få en bild av hur livsvärlden för dessa kvinnor ter 
sig. Böcker som fokuserade på anhörigas upplevelser exkluderades. I en av böckerna finns 
dagboksanteckningar från kvinnans mamma med. Dessa exkluderades eftersom det är mamman 
som skriver och fokus för studien är kvinnans egen berättelse. För att begränsa sökningen valdes 
endast böcker som var skriva på 2000-talet för att få aktuell information. 
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Dataanalys 
Analysen av självbiografierna skedde enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 
innehållsanalys. Syftet med denna analysmetod var att hitta skillnader och likheter i materialet. 
 
Analysprocessen började med att vi läste materialet översiktligt för att få en helhetsbild. Därefter 
studerades materialet mer ingående och när materialet kändes bekant tog vi var för sig ut 
meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte. De meningsbärande enheterna markerades 
sedan med färgkoder för att lättare kunna hitta sidorna i böckerna där de fanns och för att lättare få 
överblick över materialet. Sedan jämförde och diskuterade vi de meningsbärande enheterna och 
fann att vi hade kommit fram till liknande resultat. Vidare kondenserades dessa enheter, dvs. 
meningarna kortades ner för att bli mer lätthanterliga och lättförstådda. Utifrån de kondenserade 
meningarna togs det mest centrala innehållet ut och bildade koder. Dessa koder jämfördes med 
varandra och de koder som hade liknande innehåll bildade sedan två kategorier och sju 
underkategorier (se exempel i bilaga 2).  
 
Forskningsetiska aspekter 
De självbiografier som använts i studien har skrivits av kvinnorna själva och de har själva valt att 
offentliggöra sin berättelse. Under arbetsprocessen var avsikten att inte förvanska materialets 
innebörd och strävan har varit att ge ett så rättvist resultat som möjligt. Fakta som avviker eller 
skiljer sig från övriga resultat har inte förvrängts eller undanhållits. Vi har försökt ha en så neutral 
hållning till materialet som möjligt och såväl positiva som negativa resultat har redovisats 
(Helsingforsdeklarationen, 2008). 
 
RESULTAT 
 
Ur analysen av materialet framkom kvinnornas mest framträdande känslor, vilka bildade två 
kategorier och sju underkategorier. Första kategorin var; Upplevelsen av att leva med sjukdomen, 
med underkategorierna; Upplevelsen av krav, Behovet av kontroll, Ångest, Skam och skuld och 
Ensamhet. Andra kategorin var; Kampen för att bli frisk, med underkategorierna; Kluvenhet inför 
att bli frisk och Upplevelsen av sjukvården. 
 
Upplevelsen av att leva med sjukdomen 
Kategorin beskriver de känslor som kvinnorna upplevde under sin sjukdomsperiod, som krav, 
kontroll, ångest, skam och skuld samt ensamhet. 
 
Upplevelsen av krav 
I Mattsson (2006), Nordlund och Bank (2006) och Strandberg (2000) framkom att kvinnorna 
upplevde att de alltid har haft krav på sig; krav på att vara bäst, krav på att vara en bra vän och krav 
på att vara duktig i till exempel skola eller idrott. Kraven upplevdes komma från omgivningen men 
framför allt från kvinnorna själva. Kvinnorna beskrev att de alltsedan de varit små haft höga 
ambitioner och att de alltid måste vara andra till lags och alltid prestera på topp.  
 
Att vara en bra vän och att finnas till för andra var något flera av kvinnorna berättade att de ansåg 
som viktigt. De hade kravet på sig själva att vara en bra vän och medmänniska. De hade svårt att 
säga nej, tog ofta på sig för mycket ansvar och fick sedan skuldkänslor när de inte kunde eller hann 
genomföra allt. Rädslan att uppfattas av andra som dryg eller någon som inte fanns där och ställde 
upp var alltid stor hos kvinnorna (Mattson, 2006; Nordlund & Bank, 2006; Strandberg, 2000). 
 
Jag vet inte hur många gånger det hänt att jag tackat ja till att ställa upp på tio olika saker 
samtidigt, bara för att märka att jag inte hinner med mer än hälften. Det har inte gått. Jag har fått 
tacka nej i sista sekund. Gjort folk besvikna, känt mig otillräcklig. Så har det varit så länge jag kan 
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minnas. Jag vill räcka till för alla, alltid (Nordlund & Bank, 2006). 
 
Kvinnorna hade mycket negativa uppfattningar om sig själva. De tyckte aldrig att de dög och de 
kände att de alltid hade kunnat göra bättre ifrån sig. De upplevde att om de inte presterade på topp 
var de en sämre människa. De ansåg att de fick sitt värde genom att vara bäst på allt. Det var också 
väldigt vanligt att de kände att de inte kunde leva upp till sina krav, hur mycket de än tränade eller 
hur bra resultat de än fick var det aldrig tillräckligt (Nordlund & Bank, 2006; Strandberg, 2000; 
Österberg, 2007). 
 
Behovet av kontroll 
Kvinnorna upplevde att de inte kunde nå upp till sina prestationskrav, t. ex. att alltid vara bäst, 
eftersom de upplevde att det ofta var utanför deras kontroll. Istället blev ätandet något de kunde 
kontrollera och själva styra över. Genom att sluta äta upplevde kvinnorna att de var bra på något och 
de kände stolthet över att ha sådan självkontroll. (Mattsson, 2006; Nordlund & Bank, 2006; 
Strandberg, 2000: Österberg, 2007). Jag känner mig stark av att svälta, jag kunde minsann, jag 
hade kontroll över min kropp och mitt liv! (Strandberg, 2000). 
 
Förutom att minska på maten tog kvinnorna även till andra metoder för att få ökad kontroll. Två av 
kvinnorna berättar att de åt samma saker om och om igen. Mattsson (2000) beskriver hur hon hade 
en lista över vilken mat hon kunde äta till frukost, lunch och middag. Nordlund & Bank (2006) 
förklarar att det här var ett sätt att kontrollera att hon inte åt mat som hon själv ansåg vara 
förbjuden. Kvinnorna hade tydliga uppfattningar om vilken mat som var tillåten att äta och vilken 
mat som var absolut förbjuden då den innehöll för mycket fett eller för många kalorier. Listan över 
mat som var tillåten att äta blev mindre och mindre ju längre sjukdomen pågick (Mattsson, 2006; 
Strandberg, 2000; Nordlund & Bank, 2006; Österberg, 2007). Mattsson (2006) skriver om hur hon 
ibland, i yttersta nödfall, kräktes upp maten för att bli av med kalorier. Även Österberg (2007) 
beskriver att hon har kräkts, men hon talar också om att hon var livrädd för att tappa kontrollen och 
få bulimi. Strandberg (2000) beskriver hur hon några gånger försökt kräkas upp maten men inte 
lyckats. Om hon började kräkas kände hon att risken var stor att hamna i en ond cirkel som hon inte 
skulle kunna bryta och därmed bli tvungen att kräkas efter varje måltid. 
 
I Mattsson (2000), Nordlund och Bank (2006), Strandberg, (2000) och Österberg, (2007) beskrevs 
att rädslan för att förlora kontrollen var stor. De var oroliga för hur det skulle bli om de förlorade 
kontrollen och började äta eftersom de trodde att maten skulle göra dem feta. 
 
Ångest 
Ångest var något som samtliga upplevde som en stor del av livet. Ångesten upplevdes ibland som 
en smygande ängslan och oro. Andra gånger upplevdes känslor av vild panik, kaos inombords och 
en mycket stark känsla av förtvivlan. Även kroppsliga symtom så som andnöd, hjärtklappning, 
svettning, yrsel och illamående förekom. Kvinnornas tankar kretsade hela tiden kring mat, och bara 
tanken på att äta något förbjudet kunde skapa en ångestattack eftersom rädslan för att gå upp i vikt 
var så stor (Mattsson, 2006; Nordlund & Bank, 2006; Österberg, 2007). En av kvinnorna beskriver 
hur hon planerade vad hon skulle äta dagen efter redan kvällen innan för att minska ångesten och 
oron över hur matsituationen skulle lösas. 
 
Dagarna kretsar kring mat. Innan jag går och lägger mig skriker hungern i magen. Jag planerar 
vad jag ska äta nästa dag för att få i mig så lite som möjligt. Sen planerar jag vad jag ska göra för 
att bli av med det jag ätit (Nordlund & Bank, 2006). 
 
Kvinnorna var extremt rädda för att bli tjocka och hade svårt att acceptera tanken på att de var 
tvungna att gå upp i vikt för att bli friska. Strandberg (2000) upplevde stor oro när omgivningen fick 
reda på hennes problem eftersom hon var rädd att bli fråntagen kontrollen och bli tvungen att gå 
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upp i vikt. Mattsson (2006), Nordlund & Bank (2006) och Strandberg (2000) uppgav att de drömde 
mardrömmar om mat. I vissa fall handlade det om att de blev jagade av mat, i andra drömmar hetsåt 
de och fick extrem ångest. Strandberg (2000) beskrev att det hemska med drömmen inte var att hon 
hade ätit en massa mat utan känslan av att ha förlorat kontrollen över sig själv. Dessa känslor av 
maktlöshet gav upphov till stark ångest. 
 
Många av kvinnorna kände att ångesten stundtals var så stark och överväldigande att de inte kunde 
hantera den. När det här hände blev tanken på döden mycket stark. Nordlund och Bank (2006), 
Strandberg (2000) och Österberg (2007) berättar om hur de vid ett flertal tillfällen funderade på att 
begå självmord eftersom tanken på att slippa leva ett liv fyllt med ångest och rädsla var lockade. 
Österberg (2007) beskriver att hennes negativa känslor ökade när hon inte klarade av att begå 
självmord. Istället kände hon sig feg som inte vågade ta det steget. 
 
Kvinnorna berättar att de till följd av anorexian fick fysiska symtom så som frusenhet, yrsel, 
svimningar och att menstruationen upphörde (Mattsson, 2006; Strandberg, 2000; Nordlund & Bank, 
2006; Österberg, 2007). Även detta gav upphov till ångest eftersom det var skrämmande 
upplevelser. Strandberg (2000) berättar att de fysiska konsekvenser som anorexian förde med sig 
gjorde henne rädd för att inte kunna få barn i framtiden.  
 
Självsvälten användes som ett sätt för kvinnorna att skada och bestraffa sig själva. Det var även ett 
sätt för dem att hantera ångesten. När de kände att de inte kunde leva upp till sina krav blev 
ångesten stor och genom att sluta äta minskade ångesten för stunden (Nordlund & Bank, 2006; 
Strandberg, 2000). Detta självdestruktiva beteende kombinerade vissa av kvinnorna även med andra 
metoder för att minska ångesten och oron. Strandberg (2000) och Österberg (2007) beskriver hur de 
skadar och skär sig med vassa föremål. Genom att tillfoga sig själv en fysisk smärta som var lättare 
att förstå än deras inre smärta, så lättade ångesten. Det blev som en slags ventil. Nordlund och Bank 
(2006) och Österberg (2007) bestraffade sig själva genom träning och därigenom kontrollerade de 
sin ångest. Det tränade trots att de hade ont och Österberg (2007) beskriver hur hon tar i tills hon får 
näsblod. 
 
Jag var medveten om det självdestruktiva i mitt beteende, men tyckte verkligen att jag förtjänade 
det. Jag gjorde mig illa och liksom svältandet handlade detta om att jag bestraffade mig själv för 
det där, som jag inte kunde förklara (Strandberg, 2000). 
 
Skam och skuld 
Det framkom att kvinnorna upplevde känslor av skuld och skam. De skämdes över sig själva, över 
hur de var som personer och de ansåg inte att de var värda någonting. Att misslyckas med sina 
ambitioner eller att inte nå upp till ett uppsatt mål kunde skapa känslor av skam. Flertalet kvinnor 
beskriver att de skämdes för att de hade drabbats av anorexia och för att de mådde dåligt. Österberg 
(2007) förklarar att hon skämdes för att hon var deprimerad. Hon beskriver att eftersom hennes 
familj levde och var frisk och att hon själv hade ett bra liv ansåg hon sig inte förtjäna att må dålig 
när det fanns så många som hade det sämre. Nordlund och Bank (2006) och Österberg (2007)  
skämdes för att ha fått anorexia. De tyckte att de borde veta bättre och kände sig ytliga som brydde 
sig så mycket om hur de såg ut. De kände sig som en sämre människa eftersom de drabbats av en 
psykisk sjukdom. 
 
Många av kvinnorna hade skuldkänslor gentemot sina familjer och anhöriga. Nordlund och Bank 
(2007) kände skuldkänslor för att hon inte orkade finnas där för sin familj och sina vänner. Mattsson 
(2006), Strandberg (2000) och Österberg (2007) berättar att de mådde mycket dåligt av att se hur 
deras sjukdom påverkade deras föräldrar negativt. De tyckte inte att deras föräldrar förtjänade att ha 
en dotter som var sjuk i anorexia. De kände sig elaka som orsakade sin familj så mycket oro och 
smärta. Vetskapen om att familjen mådde dåligt på grund av dem orsakade enorma skuldkänslor hos 
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kvinnorna. 
 
Ensamhet 
Som ett resultat av skuldkänslorna, skammen över sig själva och att behovet av att ha kontroll över 
maten ökade drog sig kvinnorna undan sociala sammanhang och isolerade sig allt mer. Mattsson 
(2006) och Nordlund och Bank (2006) beskriver hur vardagliga saker som att fika, gå på restaurang 
eller gå på bio med vännerna förvandlades till mardrömmar. Nordlund och Bank (2006) och 
Österberg (2007) tyckte det var jobbigt att äta offentligt och kände sig obekväma i sociala 
sammanhang. De skämdes och upplevde det som att alla iakttog dem och vad de åt. Nordlund och 
Bank (2006) beskriver hur hon isolerade sig allt mer för att hon skämdes så mycket över sig själv. 
Hon ville inte visa sig och ville inte att någon skulle veta hur dåligt hon mådde. Hon låste därför in 
sig i sin lägenhet och vägrade svara i telefon när familj eller vänner ringde. 
 
Strandberg (2000) beskriver att hon inte tyckte om när folk tog i henne eftersom hon upplevde sig 
själv som äcklig och värdelös. Till följd av detta stötte hon bort sin familj och sina vänner, men 
egentligen längtade hon efter tröst, trygghet, kramar och närhet. Vidare beskriver hon rädslan för att 
låta människor henne komma för nära eftersom hon var rädd att de skulle upptäcka att hon inte var 
värd att älskas. Även Österberg (2007) beskriver att eftersom hon tyckte att hon var fet och äcklig 
fanns en rädsla för att människor skulle känna samma äckelkänslor när de tog i henne. Att vara sjuk 
i anorexia innebar för kvinnorna en stor ensamhet och en känsla av att vara onormal. Mattsson 
(2006), Strandberg (2000) och Österberg (2007) upplevde att ingen förstod hur de tänkte och kände 
och hur det var att ha ett kaos inom sig. Detta ledde till oerhörda känslor av ensamhet trots att det 
fanns människor omkring dem. 
 
Kampen för att bli frisk 
I denna kategori beskrivs kvinnornas kamp mot anorexian, vilket försvårades av bland annat kluvna 
känslor och upplevelsen av oförståelse från vårdpersonal. 
 
Kluvenhet inför att bli frisk 
Kvinnorna kände sig kluvna om huruvida de ville bli friska eller inte. De beskrev att det var som att 
ha två olika röster i huvudet. Den ena rösten var den friska, förnuftiga rösten som säger att det är 
okej att äta och bli frisk. Den andra rösten sade att man blir fet av att äta och att man inte förtjänar 
att må bra. Denna rösten var mycket starkare än den friska (Mattson, 2006; Nordlund & Bank, 
2006; Strandberg, 2000; Österberg, 2007). Sjukdomen sågs delvis som en vän som de inte ville 
förlora, samtidigt som den var deras fiende. Nordlund och Bank (2006) och Strandberg (2000) gav 
anorexian ett namn och detta gjorde att de till viss del såg anorexian som en egen person med en 
egen vilja (Ibid.). Kvinnorna ansåg att sjukdomen fört med sig både positiva och negativa saker. 
Sjukdomen hade blivit en så stor del av deras liv och identitet att utan den visste kvinnorna inte 
vilka de var. Det gjorde dem rädda att förlora sjukdomen (Mattson, 2006; Nordlund & Bank, 2006; 
Strandberg, 2000). 
 
Vem är jag egentligen, utan svälten? Utan alla tankar och allt jag levt för under det senaste året? 
Finns det kvar något? Det är klart att det måste bli ett tomrum. Jag har levt för svälten, varit vän 
med den, delat glädje och sorg med den. Känt mig trygg i den och kunnat vila. Vad ska jag fylla det 
tomrummet med? (Mattson, 2009) 
 
Kvinnorna förknippade känslan av lycka och egenvärde med att vara smal. Nordlund och Bank 
(2006) menar att hon kämpade för att bli så smal som möjligt för att hon då kände att hon skulle 
duga och få ett egenvärde. Mattsson (2006), Strandberg (2000) och Österberg (2007) beskriver hur 
de trodde att de skulle må bra och bli lyckliga bara de blev tillräckligt smala. De förstod inte att det 
var en del av sjukdomen utan ansåg att om de lyckades bli smala och lyckliga så skulle de inte vara 
sjuka längre. 
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Strandberg (2000) berättar att hon var rädd för att bli frisk eftersom självsvälten hade blivit hennes 
sätt att synas. Genom att vara ”tjejen med anorexia” fick hon uppmärksamhet och människor såg 
henne. Det är någonting som även Österberg (2007) talar om. Hon ville vara så mager att alla 
reagerade. Hon kände att om det syntes på henne hur dåligt hon mådde så skulle människor förstå. 
Nordlund och Bank (2006) och Österberg (2007) upplevde att när de började äta och gå upp i vikt 
igen så försvann uppmärksamheten som sjukdomen gett dem. Kvinnorna berättar att de i själva 
verket mådde sämre än någonsin när de började äta eftersom detta skapade så stor ångest. 
 
Det är jobbigt att få ryggdunkar av folk som säger att det är så skönt att se att jag är frisk nu. De 
har ju ingen aning om vad som rör sig i min skalle, eller hur dåligt jag mår eller hur lite fri från 
sjukdomen jag är. (Nordlund & Bank, 2006) 
 
Strandberg (2000) och Österberg (2007) ansåg att det var både positivt och negativt att umgås med 
andra som hade anorexia. De kunde söka stöd hos varandra och fick förståelse. Men samtidigt 
upplevde de att det även var dåligt eftersom de hela tiden jämförde sig med de andra. De blev 
avundsjuka om det var någon som var smalare än de själva. Det var svårt att äta när de andra inte 
gjorde det och om någon tränade fick de ångest för att de inte rörde på sig. Detta försvårade 
tillfrisknandet. 
 
Upplevelsen av sjukvården 
När kvinnorna sökte hjälp för sina problem var de rädda och oroliga för hur de skulle bemötas av 
vårdpersonal. Den bild de hade i huvudet av hur en anorektiker tedde sig stämde inte överens med 
den bild de hade av sig själva. De såg sig inte som lika smala och därmed inte lika sjuka som andra 
(Mattsson, 2006; Strandberg, 2000; Österberg, 2007). De var rädda att även vårdpersonal skulle ha 
samma uppfattning, d.v.s att de inte var tillräckligt sjuka för att förtjäna hjälp. Oron över att inte 
uppfattas som en ”riktig anorektiker” eller som en ”dålig anorektiker” gjorde att kontakten med 
sjukvården upplevdes som mycket obehaglig och ångestframkallande (Mattsson, 2006; Strandberg, 
2000; Österberg, 2007). Flera av kvinnorna beskriver hur de bemötts på ett negativt sätt. De kände 
att vårdpersonal var oförstående och okunniga (Mattsson, 2006; Österberg, 2007). Österberg (2007) 
berättar att en sjuksköterska sa till henne att de andra tjejerna de hade på avdelningen var riktigt 
magra jämfört med henne. Det här gav henne uppfattningen att sjuksköterskan sa till henne att hon 
var tjock för att få hjälp, vilket motiverade henne till att gå ner ännu mer i vikt. 
 
 
DISKUSSION 
 
Studiens resultat visar att kvinnor med anorexia upplever att de har krav på sig från sin omgivning 
men framförallt från sig själva. Det framkommer även att kvinnorna anser att det är mycket viktigt 
att känna att de har kontroll över sig själva. Genom att ha självkontroll känner de en viss stolthet. 
De upplever även känslor av skam och skuld bland annat över att de är sjuka och att de upplever att 
de orsakar sin familj smärta. Att bli frisk upplevs som en svår kamp eftersom kvinnorna upplever 
sig kluvna till huruvida de vill släppa taget om sjukdomen eller behålla den som vän. Kvinnorna 
upplever att de i vissa fall möts av oförståelse och okunskap av vårdpersonal. Detta leder till att 
sjukvårdskontakten ibland uppfattas som en negativ upplevelse och det försvårar tillfrisknandet. 
 
Metoddiskussion 
Studien är gjord med en kvalitativ ansats. Den anses lämplig eftersom syftet var att undersöka 
kvinnors upplevelse av att leva med anorexia. En kvantitativ ansats hade inte svarat på studiens 
syfte. Vi har valt att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med anorexia eftersom sjukdomen är 
tio gånger vanligare bland kvinnor än män. Om män inkluderats hade arbetet kunnat bli för brett 
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och tidskrävande. Datainsamlingen är gjord med hjälp av självbiografiska böcker. Metoden valdes 
eftersom det anses vara ett bra sätt att få en inblick i livsvärlden hos kvinnor med anorexia. 
Datainsamling kunde även ha gjorts genom intervjuer men med tanke på de etiska 
ställningstagandena det skulle innebära och att vi inte hade tillräcklig kunskap för att bemöta dessa 
kvinnor valdes det alternativet metod bort. Tidsramen gjorde också att möjligheten att genomföra en 
intervjustudie var begränsad. Genom att använda självbiografier som datainsamlingsmetod anses 
tillförlitligheten öka eftersom det är kvinnorna själva som sätter ord på sina upplevelser. Däremot 
kan denna metod även ha negativa aspekter. Det är svårt att veta hur mycket i böckerna som är sant 
och om författarna har uteslutit eller förvrängt något. Författarna av böckerna har dock angivit att de 
valt att berätta sin historia för att hjälpa andra drabbade och för att öka medvetenheten om anorexia. 
 
Fyra självbiografier har använts. Materialet har gett en variation åt det undersökta fenomenet, dvs. 
liknande upplevelser framkom i de fyra böckerna. Vi valde att använda oss av citat. Det gjordes för 
att förtydliga hur kvinnorna själva uttryckt sina känslor.  
 
Resultatet har analyserats enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 
Denna metod gör att materialet bearbetas noggrant för att skillnader och likheter i datamaterialet ska 
framkomma. Vi har arbetat med materialet var och en för sig och sedan tillsammans jämfört och 
diskuterat vad som framkommit. Eftersom likvärdiga resultat framkom anses det ha bidragit till 
studiens trovärdighet. 
 
Studien anses ha god tillförlitlighet och kan möjligen vara generaliserbar till svenska kvinnor som 
lider av anorexia därför att resultatet i denna studie visar liknande resultat som tidigare forskning.  
 
Resultatdiskussion 
Denna studie visar att kvinnor som lider av anorexia känner en stolthet över den självkontroll de 
besitter och att de klarar av att göra något som andra inte klarar. Även känslor av skam upplevs som 
en del av sjukdomen. Kvinnorna beskriver att de är kluvna inför att bli friska eftersom de anser att 
det finns positiva aspekter av sjukdomen. Något annat som försvårar tillfrisknandet är kvinnornas 
upplevelse av sjukvården, som delvis uppfattas som negativ och obehaglig. 
 
Denna studie visar att kvinnorna känner stolthet över att de har självkontroll och klarar av att avstå 
från mat. De känner en stolthet i att vara bättre än andra på något. Även Granek (2007), Higbed och 
Fox (2010), Skånerud (2007) och Williams och Reid (2010) menar att kvinnorna känner känslor av 
stolthet för att de lyckas med att inte äta och att de är så smala. De känner att det enda de är riktigt 
bra på är att vara smala och de känner sig extraordinära och speciella över att de överträffar andra i 
att besitta så mycket självkontroll. Detta stärks även av Lamoureux och Bottorff (2005) som menar 
att kvinnorna känner att anorexian ger dem en känsla av kontroll när de inte har kontroll i andra 
delar av sina liv. Genom anorexian hittar de den kraft de söker. Williams och Reid (2010) beskriver 
att anorexian används som ett verktyg och ett sätt att hantera sina känslor. Otrygghet kan leda till 
lidande enligt Dahlberg et al. (2003). Genom att finna trygghet i anorexian försöker kvinnorna 
minska det lidande som sjukdomen egentligen ger dem. Som vårdpersonal är det viktigt att förstå 
att anorexian tjänar ett syfte och uppfyller ett behov hos dessa kvinnor.  
 
I denna studies resultat framkommer att förutom stolthet känner kvinnorna även starka känslor av 
skam. En orsak var att de skäms över sig själva och den person de är. Skam beskrivs av Skånerud 
(2007) som både en orsak och en konsekvens av anorexia. Han menar att känslorna bottnar i att 
kvinnorna känner sig ovärdiga och att detta leder till att de skäms över att vara den personen de är. 
Detta stärks även av Lamoureux och Bottorff (2005) som talar om att kvinnorna lider av negativ 
självkänsla, dvs. av att vara en dålig person som inte är värdig eller förtjänar något. I studien 
berättar kvinnorna att anorexian även har blivit ett sätt att synas och få uppmärksamhet på. Även 
Granek (2007) och Skånerud (2007) berättar att vissa kvinnor söker bekräftelse från omgivningen. 
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De strävar efter att vara högpresterande som ett försök att uppnå bättre självförtroende och vinna 
acceptans. Vårdare bör tänka på att de drabbade kvinnorna lider av en rädsla för att inte längre få 
uppmärksamhet och bli en i mängden. Genom den insikten ökar förståelsen för att det är svårt att 
släppa taget om sjukdomen.  
 
I resultatet av denna studie berättar flera av kvinnorna att de också skäms för att de har anorexia och 
för att de är sjuka. Enligt Skånerud (2007) kan en av anledningarna till den skammen vara att de 
skäms för att de inte kan äta när så många i världen svälter. Han menar att kvinnorna också skäms 
över att de känner sig så fåfänga och bryr sig så mycket om sitt utseende. Resultatet i denna studie 
visar tydligt att kvinnorna anser att de inte förtjänar att må bra. Vidare framkommer det även att 
flera av kvinnorna känner att de inte hade rätt till att må dåligt eftersom de anser att de har ett bra 
liv och att de har familjer som ställer upp för dem. Skånerud (2007) menar att sådana känslor i sin 
tur ger upphov till att kvinnorna inte anser att de förtjänar att äta. Som vårdpersonal måste man inse 
att anorexia inte enbart handlar om att personerna slutar äta för bli smala, utan även för att de anser 
att de inte är värda att äta. 
 
Enligt Cooper et al. (2007) visar det sig att kvinnor med anorexia upplever fler känslor av skam och 
att de har en starkare negativ självbild än andra kvinnor. Kvinnor som inte lider av anorexia 
uttrycker att de har misslyckats och inte gjort tillräckligt bra ifrån sig medan kvinnor med anorexia 
tar till mer extrema beskrivningar av sig själva. De anser sig vara värdelösa och en dålig person om 
de misslyckas med någonting. Riksföreningen Anorexi/Bulimi, Granek (2007), Skånerud (2007) 
och Williams och Reid (2010) talar om att perfektionismen är en viktig del i de drabbade 
kvinnornas liv. Det finns en strävan efter att vara bra eller till och med bäst i allt.  
 
Williams och Reid (2010) visar att anorexian används som ett sätt att skada sig själv. Detta 
framkommer även i denna studie där kvinnorna använder svälten som ett sätt att straffa sig själva. 
Vidare menar Williams och Reid (2010) att svälten även används som ett sätt att skada och straffa 
andra människor. Detta är inget som framkommer i denna studies resultat som istället visar att 
kvinnorna känner skuldkänslor för att de sårar sina anhöriga genom att vara sjuka. Denna studie 
visade att flera av kvinnorna använder sig av andra självdestruktiva handlingar, så som att skära sig 
själv och överdriven träning. Handlingarna används främst för att få utlopp för den ångest som de 
upplever. Även i Skånerud (2007) beskrivs att kvinnorna ibland skär sig när ångesten kommer. Det 
här är ingenting som diskuteras i övrig litteratur som använts i denna studie och man kan därför inte 
dra en slutsats om hur vanligt förekommande detta fenomen är. Även om självskadebeteende så 
som att skära sig inte är något som alla anorektiker använder sig av så är det av vikt att vårdpersonal 
är medvetna om att det förekommer. 
 
Lamoureux och Bottorff (2005) beskriver att kvinnorna anser att tillfrisknandet är en plågsam, 
långsam och extremt svår process. De finns tre faktorer som gjorde att kvinnorna i studien hade 
svårt att lämna anorexian. För det första är det den känsla av kontroll och styrka som anorexian 
erbjuder som är svår att överge. För det andra är det den identitet som är så förknippad med 
anorexian och föreställningen att de inte är bra nog och för det tredje menar de att när kvinnorna 
väljer att bli friska och ger upp anorexian ger de upp det enda i deras liv de kan kontrollera. I denna 
studies resultat framgår att kvinnorna upplever en stor rädsla för att förlora kontrollen. I samband 
med tillfrisknandet blir denna känsla allt mer påtaglig och de beskriver tillfrisknandet som en svår 
period då ångesten är större än någonsin. Williams och Reid (2010) berättar att deltagarna i studien 
har svårt att släppa kontrollen både fysiskt och mentalt för att börja äta. Det är viktigt att vara 
medveten om att tillfrisknandet av många upplevs som den svåraste perioden av sjukdomstiden 
eftersom den ger upphov till så mycket ångest och stress. Under denna tid behöver kvinnorna extra 
mycket stöd. 
 
Higbed och Fox (2010), Lamoureux och Bottorff (2005) och Williams och Reid (2010) menar att 
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anorexian är starkt kopplad till kvinnornas känsla av identitet och de känner att de inte är något utan 
sin sjukdom. Att vara smal är det som definierar dem. Även i denna studie framkommer att 
kvinnorna känner sig vilsna och oroade över vem de skulle vara utan sjukdomen och hur 
omgivningen då skulle uppfatta dem. Lamoureux & Bottorff (2005) menar att dessa känslor grundar 
sig i en rädsla att bli exponerad och visa sina verkliga känslor, svagheter och sin osäkerhet. För att 
kunna bli frisk handlar det om att forma en identitet utan anorexian och med små steg lämna det 
trygga välbekanta för det okända.  
 
Resultatet visar att kvinnorna ser anorexian som en vän och en fiende. Många av dem har även 
namn på sin anorexia och betraktar den som någon som kan utföra handlingar och ha känslor. 
Williams och Reed (2010) visar att vissa av kvinnorna kallar sin anorexia för ”Ana” eller ”Hon”. 
Detta komplicerar förhållandet till sjukdomen som de också upplever som en följeslagare i livet. 
Anorexian är en vän som finns där när ingen annan gör det. Denna personifiering av sjukdomen gör 
att det är svårt att kapa banden till anorexian.  
 
En orsak till att tillfrisknandet från anorexia är svårt är att sjukdomen inte ses som ett problem av 
den drabbade personen. Det är inte ovanligt att personer med anorexia saknar sjukdomsinsikt 
(Socialstyrelsen, 2011). Williams och Reed (2010) menar att anorexian inte anses som ett problem 
utan som en lösning. ”Bara jag bli smal så ordnar sig allt” är en tanke som uttrycks. Även 
Allgulander (2008) menar att viktnedgången ses som någonting positivt och framgångsrikt. I 
resultatet av denna studie framkommer att kvinnorna anser att bara de blir smala blir de automatiskt 
lyckliga och värda att älskas. Skånerud (2007) menar att det finns få psykiska sjukdomar som enligt 
de drabbade ger så många positiva egenskaper som anorexia. Även Higbed och Fox (2010) 
framhåller att anorexia inte ses som helt oönskad, den anses ha ett syfte och en funktion i livet. 
Samtidigt ses den som något förvirrande och negativt, men kvinnorna känner sig oförmögna att 
åstadkomma en förändring.  
 
Williams & Reid (2010) berättar att kvinnorna i studien ofta besöker Pro Anorexia Webbsidor för 
att söka stöd hos andra drabbade. De uppger att de har svårt att sluta besöka dessa sidor och att de är 
kluvna mellan de positiva och negativa aspekterna. Granek (2007) menar att anorexian stärks av att 
vara i en miljö där den ses som en norm och uppmuntras. Ingen av kvinnorna i vår studie besöker 
några sådana sidor men däremot upplevs det skönt att få tala med någon som är i samma situation. 
Dock framkommer det att kvinnorna upplever det svårare att motstå anorexian när de är i en 
omgivning där andra drabbade befinner sig, exempelvis behandlingshem.  
 
Kvinnorna i denna studie uttrycker att de är rädda för att inte få hjälp från sjukvården eftersom de 
inte ser sig själva som lika sjuka som andra anorektiker. Higbed och Fox (2010) och Ottosson 
(2009) menar att det är vanligt att kvinnor med anorexia känner att de inte är lika sjuka som andra 
eftersom de har en förvrängd kroppsuppfattning och ser inte samma sak som andra ser. Cooper et al. 
(2007) menar att kvinnor med anorexia upplever känslor av att vara feta i större utsträckning än de 
kvinnorna som inte lider av anorexia. Känslorna av att vara fet ger upphov till större stress och 
nedstämdhet än hos de friska kvinnorna. Denna studie visar att flera av kvinnorna har upplevt 
negativa vårdmöten, där de anser att de möttes av oförståelse. Enligt Clinton (2008) känner sig 
många anorektiker missförstådda. Lamoureux och Bottorff (2005) menar att tillit är en stor del av 
tillfrisknandet och det handlar om att flytta fokus från anorexians trygghet och istället lita på 
individer i omgivningen. Tillfrisknandet handlar till stor del om att se sitt eget värde och acceptera 
sig själva. Som vårdpersonal bör man tänka en extra gång på vad man säger till personer med 
anorexia. Men man ska samtidigt vara medveten om att de på grund av att de har så negativa tankar 
om sig själva lätt feltolkar kommentarer och vänder det till någonting negativt. Att vara lyhörd för 
varje individuell patient är viktigt för att kunna skapa förtroende och en bra vårdrelation. 
 
Vi anser att kvinnorna beskriver känslor av vårdlidande. För att undvika detta lidande är det enligt 
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Dahlberg et al. (2003) viktigt att vårdaren har ett livsvärldsperspektiv som innebär att se varje 
patients unika upplevelse av lidande. Vidare menar Dahlberg och Segersten (2010) att man utifrån 
ett vårdvetenskapligt patientperspektiv bör utgå från att endast patienten vet hur denne upplever 
något. I detta fall innebär det att vårdaren måste se att patienter med anorexia har en förvrängd, 
negativ bild av sig själv. Som vårdare måste man förstå att anorexia är något som påverkar hela 
människan, inte endast den fysiska kroppen. Dahlberg et al. (2003) menar att den subjektiva 
kroppen inte kan delas upp i psyke, ande, kropp och själ. Även Wiklund (2003) menar att det är 
viktigt att människans samtliga aspekter betraktas som en helhet. Det är därför av betydelse att 
vårdpersonal ser patienter med anorexia som mer än bara en underviktig person. Viktnedgången är 
ett symtom och inte en orsak till sjukdomen. Problemet är komplext och det är av vikt att erbjuda 
vård som inte enbart fokuserar på viktuppgång. Att hjälpa personerna att stärka deras självkänsla 
och ändra deras självbild är av stor vikt för att tillfrisknandet ska bli möjligt. Tålamod är en viktig 
egenskap hos vårdaren eftersom tillfrisknandet från anorexia är en lång process. 
 
Det behövs mer forskning om kvinnor med anorexia. Eftersom området är så komplicerat finns det 
mycket kvar att utforska och undersöka. Då det framkommit att kvinnorna upplevt att anorexian 
stärkts av att vara i en miljö med andra drabbade och att det på behandlingshem kan finnas en 
tävlingsinriktad miljö är frågan om den här miljön möjligen kan försvåra tillfrisknandet eftersom de 
drabbade jämför sig med andra. Det hade därför varit intressant att forska vidare inom området för 
att utreda om behandlingshem är den optimala behandlingsmetoden för anorexia eller om det finns 
bättre alternativ och i så fall vilka.  
 
Slutsatser 
Genom denna studie har författarnas kunskap och förståelse för kvinnors upplevelser av att leva 
med anorexia ökat. I resultatet framkommer att kvinnorna upplevde både positiva och negativa 
känslor i samband med sjukvårdskontakt. De negativa upplevelserna var bland annat att de möttes 
av okunskap och oförståelse från vårdpersonal. Kvinnorna uttryckte en rädsla för att vårdpersonal 
inte skulle anse att de ar tillräckligt sjuka för att få hjälp. Detta ledde till en otrygghet och ett 
vårdlidande. Det är viktigt att ha kunskap om och förstå att dessa rädslor finns hos patienter. En 
vanlig bild av anorektiker är att de är gravt underviktiga. Detta stämmer inte alltid, därför att också 
en normalviktig person kan ha anorektiska tankar och ett anorektiskt beteende. Det är viktigt att 
vårdpersonal bemöter alla som söker vård utan förutfattade meningar och utan att dra förhastade 
slutsatser baserade på personens vikt. Kunskapen om anorexia måste förbättras hos vårdpersonal för 
att dessa patienter inte ska undvika att söka vård. 
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Litteratursökning          Bilaga 1 
 
Databas Datum Begränsningar Sökord Antal 

träffar 
Utvalda 
böcker 

Anorexia Nervosa 5 0 
Anorexia Nervosa 
+ 
biografi 
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Bibliotekskat
alogen 
Växjö 
stadsbibliotek 

110929 År: 2000-2011 

Anorexi 
+ 
biografi 

17 
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Översikt över biografierna                Bilaga 2
                    
                
 
Författare 
Titel 
Land 
År 

Beskrivning 

Mattsson, J. & Gransmoe, J. 
Svältland – landet bortom allt förnuft 
Sverige 
2009 

En självbiografi i dagboksformskriven av en ung kvinna som drabbas av anorexia. I boken för man följa 22-
åriga Johanna som har en rosaskimrande dröm om att bli smal. Under bokens gång förvandlas drömmen till en 
mardröm där allt kretsar kring mat och vikt. Hon kämpar för att bli fri från sjukdomen och finner styrka i sin 
nya pojkvän som hjälper henne bort från anorexian. 

Nordlund, T. & Bank, S. 
Genom helvetet 
Sverige 
2006 

Hon var Sveriges bästa fotbollsspelare och vann diamantbollen år 2000. Men år 2002 förändrades livet då hon 
25 år gammal drabbades av anorexia. I boken beskriver Tina sina innersta tankar där hon berättar om alltifrån 
sin barndom, fotbollskarriär, prestationskrav och besatthet av träning och mat. Hon har blivit ett ansikte utåt 
för anorexia då hon öppet i media berättade om sin sjukdom. 

Strandberg, L. 
När mörkret kom – en bok om 
anorexia 
Sverige 
2000 

Som nittonåring började Lina skriva på sin självbiografi om anorexi. Hon började svälta sig själv vid fjorton 
års ålder. Hon talar om att det var som att mörkret kom och la sin djupa skugga över hennes liv. Hon var så 
svårt sjuk att hon blev inlagd på sjukhus och var nära att dö. Man får följa hennes kamp från lägsta botten 
genom behandlingshem, bildterapi och slutligen när hon började se ljuset igen. 

Österberg, H. 
Varje dag har vi en liten tävling 
Sverige 
2007 

Boken är baserad på Hannas privata dagboksanteckningar. Som ung tonåring började hon må dåligt och 
fokuserade allt mer på träning och mat. Hon berättar om en flera år lång kamp mot en allvarlig psykisk 
sjukdom. I boken får man läsa om hur Hanna långsamt börjar ta sig tillbaka till ett liv utan överdriven träning, 
yrsel, tjockkänslor och ångest. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

 
 
Exempel på dataanalys                      Bilaga 3 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Koder Underkategori Kategori 
”Jag slutade äta för att hitta något att kontrollera 
i ett liv som var bortom min kontroll, det är min 
drog.” 
”Jag kände mig stark av att svälta, jag kunde 
minsann, jag hade kontroll över min kropp och 
mitt liv! 

Kvinnorna kände sig starka över 
av att ha kontroll över sina 
handlingar. 

Kontroll 

”Det värsta med mardrömmarna var inte känslan 
av att ha ätit all den där maten, utan känslan av 
att ha förlorat kontrollen.” 
”Är livrädd för att inte kunna sluta äta om jag 
skulle tappa kontrollen och börja äta tills jag är 
mätt. Tänk om jag inte slutar förrän jag kräks 
som ett djur.” 

Kvinnorna var rädda för att 
förlora kontrollen över det enda i 
deras liv som de kände att de 
hade kontroll över. 

Förlorad kontroll

Behovet av 
kontroll 
Behovet av 
kontroll 

”Sedan när jag väl får träna så kommer inte det 
kännas bra heller eftersom jag har så höga 
prestationskrav. Jag har en förmåga att aldrig bli 
nöjd. Hur mycket jag än tränar är det aldrig 
tillräckligt.” 

Kvinnan har höga 
prestationskrav på sig själv. 

”Jag kunde inte leva upp till omgivningens 
förväntningar och framför allt inte till mina egna 
krav, krav på att alltid vara duktig och att alltid 
ställa upp för andra. Jag måste vara perfekt, fick 
absolut inte misslyckas med någonting. Måste 
alltid se till att sätta andras bästa framför mina 
egna behov. Jag hade alltid varit mån om att vara 
andra människor till lags och att bli omtyckt av 
alla. Jag var rädd att man inte skulle tycka om 
mig längre om jag misslyckades med någonting, 
trodde inte att jag dög som den jag var”. 

Kvinnan upplever ouppnåeliga 
förväntning och krav både från 
omgivningen och sig själv. 

Krav Upplevelsen av 
krav 

Upplevelsen av att 
leva med anorexia 

 


