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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Anorexia nervosa är en sjukdom som blir allt vanligare i dagens samhälle. 
Orsaken är fortfarande okänd men det kan vara yttre faktorer som har en påverkan. Den visar 
sig genom en förvrängd kroppsuppfattning och ett maniskt beteende kring mat, träning och 
viktnedgång. 
 
Syfte: Syftet med studien var att utifrån ett livsvärldsperspektiv belysa kvinnors upplevelser 
av att leva med anorexia nervosa.  
 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på sex biografier. Analysen av 
biografierna gjordes utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys.  
 
Resultat: I studien framkom det att kvinnorna förde en ständig kamp mot sjukdomen och den 
”inre röst” som styrde och kontrollerade deras liv. Deras livsvärld påverkades och sjukdomen 
orsakade ett stort lidande. Samtidigt upplevde kvinnorna ett välbefinnande, ett välbefinnande 
över att de exempelvis tappat ett par kilo. Detta medförde att många hade svårt att ta sig ur 
sjukdomen. 
 
Slutsats: Stödet från familj, vänner och omgivning var avgörande för tillfrisknandet. Det är 
viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om sjukdomen och hur den upplevs för den unika 
individen för att kunna lindra lidandet och främja dennes hälsa och välbefinnande. 
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INLEDNING 
 
Anorexia nervosa (AN1

) är ett vanligt förekommande problem som drabbar allt fler människor 
i samhället i synnerhet unga kvinnor. Det är svårt att förstå hur en till synes frisk och livlig 
människa plötsligt står inför valet mellan liv och död, att leva eller att överleva.  Som 
blivande sjuksköterskor kommer vi någon gång i framtiden att stöta på människor som har 
AN, vilket är ett komplex tillstånd som det krävs mer kunskap om för att kunna förstås. Av 
den anledningen valde vi därför att belysa hur sjukdomen upplevs hos unga kvinnor samt dess 
starka inverkan på såväl hälsan som deras livsvärld. Att ha denna kunskap anser vi är 
nödvändig för att kunna uppmärksamma beteendet i ett tidigt stadium men också för att kunna 
erbjuda en god och individanpassad vård.  
 
 
BAKGRUND 
 
Historik   
AN betyder bokstavligen ”nervös aptitlöshet”, men majoriteten av de drabbade är långt ifrån 
aptitlösa. De motarbetar istället sin hunger och sina känslor över att äta (Norring & Clinton, 
2002a).  Den första kända beskrivningen av AN kom år 1694 då den engelska hovläkaren 
Richard Morton beskrev tillståndet som en psykisk störning, ett tillstånd som han också 
kallade ”a nervous consumption”. Därefter följde 150 år där tillståndet ”självsvält” varken 
kunde klassificeras som ett depressivt eller psykotiskt tillstånd, men man antog att det likväl 
hade en psykologisk bakomliggande orsak (Norring & Clinton, 2002a).  
 
Accepterandet av begreppet AN kom i slutet av 1800-talet där tillståndet allt mer betonades 
vara ett växande psykologiskt problem. Men det var inte förrän långt senare i slutet av 1900-
talet som tillståndet ”självsvält” kopplades samman med en kamp för autonomi, kontroll och 
självrespekt (ibid). 
 
 Det var också under slutet av detta århundrade som begreppet ”viktfobi” benämnde och 
beskrev patientens rädsla för såväl de psykologiska som de biologiska konsekvenserna av att 
uppnå en vikt inom det som anses vara normalt (Norring & Clinton, 2002a). Slutligen kom 
AN att definieras som en ätstörningssjukdom vilket innebär att en individ har en ihållande 
störning i sitt ätbeteende samt ett starkt behov av att kontrollera sin vikt, ett beteende som 
förorsakar ett försämrat allmäntillstånd, både vad gäller den fysiska hälsan och den 
psykosociala funktionen (Norring & Clinton, 2002b).  
 
Utöver AN finns det även två andra ätstörningar; Bulimia nervosa där den kliniska bilden 
utmärks av hetsätning och framkallning av kräkningar och Atypisk ätstörning som är en 
ätstörning utan specifikation som inte uppfyller kraven för vare sig AN eller Bulimia nervosa 
(Norring & Clinton, 2002b). 
 
Sjukdomsdebut 
Sjukdomen har ofta sin debut i de tidiga tonåren, där ca 90 % av de som drabbas är unga 
kvinnor (Socialstyrelsen, 2010). Oftast börjar personen med en bantningsmetod som spårar ur 
och medför ett så pass begränsat födointag att personen blir påfallande mager eller också helt 
slutar växa. 
 
_______________________ 
1 I fortsättningen kommer förkortningen AN användas för att benämna anorexia nervosa 
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Anledningen till detta kan vara många men oftast är det ett sätt för personen att försöka 
förändra och påverka sitt utseende (Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljanen, 2011). Den 
som lider av sjukdomen har oftast en störd kroppsupplevelse där personen tror sig vara större 
än hon/han är och förnekar många gånger allvaret med den låga kroppsvikten (Norring & 
Clinton, 2002b).  Personen har ofta en falsk spegelbild av sig själv, vissa ser sig som tunna 
och utan kvinnliga former medan andra ändå ser sig som feta och förnekar bestämt sin 
undervikt (Espeset, Nordbø, Gulliksen, Skårderud, Geller och Holte, 2011). 
 
Orsaker 
Orsakerna till varför sjukdomen uppkommer är i stort sett okända (Allgulander, 2008). Dock 
finns det faktorer som kan vara av betydelse, exempelvis tidigare händelser, personens tidiga 
utvecklingsprocess, familjesituation, kulturella värderingar, det genetiska arvet men också 
utlösande faktorer som bantning, viktnedgång och traumatiska upplevelser (Clinton, Engström 
& Norring, 2002). Detta poängteras även i Ross och Green’s (2011) studie, där en traumatisk 
svår barndom bedöms kunna ligga till grund för sjukdomens uppkomst. 
 
En annan viktig faktor kan också vara samhället alla krav och ideal, där den snabba 
framväxten av media och modeindustrin kan ses vara bidragande till att allt fler kvinnor 
försöker uppnå det slanka kroppsidealet. För de kvinnor som utvecklar en ätstörning har det 
smala kroppsidealet en stark dragningskraft då flera av dem förknippar slankheten med 
föreställningar om lycka och framgång (Clinton, Engström & Norring, 2002). 
 
Andra faktorer som också kan vara av betydelse är stress och familjens höga krav, eller en 
utebliven känsla av såväl närhet som att tillhöra familjen (Patching & Lawler, 2008). Att inte 
känna sig värdig och uppleva skam är också förekommande bland dessa personer. En skam 
över att inte kunna åstadkomma det önskvärda samt att leva upp till de egna förväntningarna 
(Skårderud, 2007)  
 
En ätstörning kommer vanligen i smygande takt och personen blir därför över tid mer fast i 
sitt beteende. En person som lider av AN har samtidigt tvångstankar, där fokus ligger på 
kaloriintag och viktnedgång. Ju smalare personen blir desto mer ökar tvångshandlingarna, 
vilket kan beror på de positiva kommentarerna som kommer från omgivningen angående 
viktnedgången (Keski-Rahkonen et al., 2011).   
 
Symtom 
De somatiska symtom som är vanligt förekommande bland kvinnor med AN är exempelvis 
nedsatt kroppstemperatur, torr och gulfärgad hud, ökad behåring, låg puls och blodtryck, 
förstoppning, utebliven menstruation samt benskörhet (Hägglöf, 2002). De som drabbas av 
AN lider samtidigt av psykisk ohälsa. De har svårt att ta till sig starka och negativa känslor 
som exempelvis, sorg, skuld och skam, då de upplever att dessa känslor ökar deras ångest.  
Att hoppa över en måltid blir därför en konstruktiv lösning till att minska ångesten. Svälten 
medför att personen ständigt är fixerad vid allt som rör mat och utseende. Detta beteende gör i 
sin tur att personen upplever en ökad trötthet och isolerar sig från sin omgivning, vilket kan 
leda till nedstämdhet (Kåver, 2002). 
 
Diagnostik 
För att säkerställa diagnosen AN används systemet DSM, Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders. Sedan år 1994 så används version fyra av DSM (DSM-IV) vilken 
innefattar fyra olika diagnostiska kriterier. Dessa är: att individen har en kroppsvikt som är 
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under normalvikten för sin ålder och längd, hyser en stor rädsla för att gå upp i vikt trots 
undervikt, har en verklighetsfrämmande kroppsupplevelse och har svårt att förstå allvaret med 
sin låga kroppsvikt samt amenorré hos kvinnor, dvs.  minst tre uteblivande menstruationer 
efter varandra (Norring & Clinton, 2002b; Clinton & Norring, 2002b).  
 
Behandling 
Behandling av sjukdomen är oftast en kombination av nutritionsbehandling och 
psykoterapeutiska insatser. När syftet är att lindra psykiska symtom som ångest och 
depression kan farmakologisk behandling ges (Socialstyrelsen, 2010).  En form av 
psykoterapi är KBT, kognitiv beteendeterapi, där fokus ligger på att patienten ska öka i vikt 
samt att tidigt lära sig metoder för att kunna hantera sin ångest (Kåver, 2002). De viktigaste 
åtgärderna för att ha en god prognos är att försöka upptäcka sjukdomen tidigt och snabbt sätta 
in behandling, då ätstörningar oftast är svårbehandlade och kan leda till ett långvarigt lidande 
även efter att symtomen har förbättrats (Socialstyrelsen, 2010 ; Clinton & Norring, 2002a). 
Tillståndet upplevs därför som svårt att ta sig ur då sjukdomen är av både fysisk och psykisk 
karaktär (Nordbø, Espeset, Gulliksen, Skårderud & Holte, 2006). 
 
Kontrollbehov 
Trots att en ätstörning orsakar ett lidande hos patienten kan denne samtidigt se det positiva i 
situationen. Att svälta sig själv framkallar lätt en illusion av att tro sig ha kontroll över sin 
kropp, beteende och livssituation. Personen är därför ständigt i ett tillstånd av svält där följden 
blir att hon/han inte längre uppfattar några hungerkänslor eller inte vill känna av dessa känslor 
då hungern uppfattas som en svaghet och ett tecken på misslyckande (Keski-Rahkonen et al., 
2011). 
 
”Den onda rösten” 
Att sjukdomen kan ses som betydelsefull kan vara att andra problem upplevs som mindre 
signifikanta då fokus ligger på viktnedgång. Genom att kontrollera sitt ätande kan personerna 
påverka sin situation och framkalla en känsla av att lyckas uppnå en kroppslig förändring. 
Trots en viss medvetenhet om att sjukdomen skapar lidande finner de ingen förklaring till sitt 
fortsatta beteende (Higbed & Fox, 2010). I Jenkins och Ogden (2011) studie vill personerna 
inte gärna erkänna sitt problem utan de lever i förnekelse. Många av dem beskriver om att 
vara anorektisk är som att ha en delad personlighet. Detta poängterar även Ross och Green 
(2011) i sin studie där personerna beskrev att det är som att vara två olika personer, där det är 
en ständig kamp mellan att vara sjuk eller att vara ”normal”. Trots en medvetenhet om att de 
bör äta mer och bryta sitt beteende så tar den sjuka delen över, sjukdomen blir som en 
dominant röst som bestämer vad de ska göra (Jenkins & Odgen, 2011). 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien bygger på vårdvetenskaplig kunskap som fokuserar på patientens perspektiv och 
dennes upplevelser (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
Patientperspektivet anger en utgångspunkt och riktning för vårdvetenskapen och vårdandet. 
Vårdvetenskapen beskriver i sin tur vårdandets betydelse för den enskilda människan i 
relation till hälsa, lidande och välbefinnande. Att ha denna vetenskap som utgångspunkt 
innebär att fokus ligger på att hjälpa människor att stärka sina egna hälsoprocesser (Dahlberg 
& Segesten, 2010). För att kunna förstå hur hälsa och sjukdom påverkar den individuella 
människan och dennes vardag använder man sig av ett perspektiv utifrån den unika 
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livsvärlden hos varje patient för att kunna förstå individens upplevelser av sin livssituation 
(ibid. 2010).  
 
De vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, hälsa, välbefinnande och lidande kommer att vara 
av central betydelse i denna studie. 
 
Livsvärld 
Livsvärlden kan förstås som patientens egna upplevelser av världen. För att kunna erbjuda 
personen adekvat behandling krävs det kunskap och förståelse för hur personen upplever 
sjukdomen samt vilken betydelse hälsan och välbefinnandet har för denne. Det är både i och 
genom vår livsvärld som begreppen hälsa, välbefinnande och lidande kan utspela sig samt 
förstås (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Hälsa 
Hälsa är ett ontologiskt begrepp som handlar om människans varande och verklighet 
(Eriksson, 1994). Ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande men 
också ett tillstånd som handlar om en känsla av inre balans och jämvikt i relation till sina 
medmänniskor och livet (Dahlberg & Segesten, 2010). Eriksson (1994) skriver att hälsa 
betecknar ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande där hälsa i sig betyder helhet och 
helighet och är förenligt med ett uthärdligt lidande trots sjukdom.  
 
”Hälsa är en process som människan själv skapar och upplever i det dagliga livet”, skriver 
Willman (2009). Hon skriver om hälsa utifrån två perspektiv, där det ena beskriver det som 
motsatsen till sjukdom och det andra utgår från ett holistiskt synsätt på människan. Båda dessa 
behövs för att få förståelse för människors hälsa och ohälsa. Men hälsa är individuellt och 
förändrar sig ständigt under livets gång (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Välbefinnande 
Hälsa och välbefinnande går oftast hand i hand, där hälsan är viktig för att kunna uppleva en 
känsla av välbefinnande eller tvärtom (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Dahlberg och 
Segesten kan välbefinnande uppstå när den enskilde individen känner sig redo att möta sig 
själv, men också sin omvärld. De betonar även att välbefinnande kan upplevas trots 
ohälsa/sjukdom. Det handlar om att komma till insikt om sin ohälsa men samtidigt kunna 
uppleva hälsa och välbefinnande trots allt. Individen måste uppleva sin tillvaro som 
betydelsefull men också att livet har en mening. 
 
Lidande 
Dahlberg et al. (2003) och Eriksson (1994) skildrar lidandet som en oskiljaktig del av varje 
människas liv då alla människor någon gång kommer att drabbas av lidande. Enligt Eriksson 
(1994) kan begreppet uttryckas på tre olika sätt: sjukdomslidande, vårdlidande och 
livslidande. Där sjukdomslidandet beskrivs som ett lidande upplevt i relation till sjukdom och 
behandling, vårdlidande i relation till själva vårdsituationen och livslidande där lidandet 
upplevs i relation till det egna unika livet – att leva och att inte leva (ibid). Dahlberg et al. 
(2003) poängterar att ett lidande är lika unikt som varje människa är unik och går därför aldrig 
att jämföra. Lidandet berör hela livsvärlden för den berörde och dennes anhöriga, vilket i sin 
tur leder till begränsningar och att man försöker anpassa sig till den rådande livssituationen.  
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PROBLEMFORMULERING 
 
I dagsläget visar forskning att anorexia nervosa har en markant påverkan på individens 
välbefinnande. Ett tillstånd som påverkar personen lika mycket fysiskt som psykosocialt och 
som yttrar sig på olika sätt för varje individ. För en del kan sjukdomen ses som ett sätt att 
uttrycka sina känslor på, ett sätt att visa att de inte mår bra. För andra kan det vara ett sätt att 
undvika en svårhanterlig situation. AN kan även ses som en del av ”jaget”, identiteten. I 
dagens samhälle drabbar sjukdomen främst unga kvinnor och därför fokuseras studien på 
deras subjektiva upplevelser av att leva med AN för att kunna få en större insikt om hur den 
enskildes livsvärld påverkas. Kunskapen om hur det är att leva med AN skapar en möjlighet 
till förståelse för deras unika upplevelser av sjukdomen vilka behövs för att kunna skapa en 
individanpassad vård som syftar till att främja välbefinnandet och hälsan men också för att 
lindra lidandet. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att utifrån ett livsvärldsperspektiv belysa kvinnors upplevelser av att 
leva med anorexia nervosa.  
 
 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Hur är det att leva med sjukdomen Anorexia nervosa? 
Hur påverkar anorexia nervosa de drabbade kvinnornas hälsa, välbefinnande och livsvärld? 
 
 
METOD 
 
I studien kommer Axelssons (2012) beskrivning att följas om hur en litteraturstudie ska 
genomföras.  Studien kommer göras utifrån en kvalitativ metod och kommer att presenteras 
som en litteraturstudie baserad på biografier. Detta för att kunna belysa människors 
upplevelser av ett visst fenomen och få en ökad förståelse och kunskap (Svenska Akademin, 
2009).  
 
Datainsamling  
Grunden för denna litteraturstudie var biografier baserade på kvinnors subjektiva upplevelser 
av att leva med AN. Biografierna söktes i LIBRIS- nationella bibliotekskatalog. Sökorden 
som användes var anorexia nervosa, livsberättelser och biografi, då dessa stämde bäst 
överens med syftet (se bilaga 1). 
 
Sökordet Anorexia nervosa gav 649 träffar och på grund av det höga antalet träffar lades 
sökordet livsberättelser till vilket gav tre träffar. Utav dessa valdes två böcker ut. På grund av 
det låga antalet träffar bytte vi ut livsberättelser mot biografi vilket gav 34 träffar. Utav dessa 
34 böcker valdes initialt nio böcker ut, men då vissa speglade fel åldersgrupp och andra 
ätstörningar samt inte fanns tillgängliga för utlåning exkluderades två av dessa. Det 
preliminära resultatet blev då nio böcker. För att inte gå miste om data som saknades i 
LIBRIS gjordes även sökningar på tre andra lokala bibliotek, antalet träffar minskade men 
inget nytt material som var relevant för studiens syfte hittades (se bilaga 1).  
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Urvalsförfarande 
Resultatet i denna studie baserades således på biografier som valdes ut enligt Forsberg och 
Wengströms (2008) mall gällande urvalsprocessen, inklusion- och exklusionskriterier.   
 
Inklusionskriterier: Biografier författade och skrivna på svenska av skandinaviska kvinnor 
med diagnosen anorexia nervosa. Böckerna skulle beskriva deras egna upplevelser av att leva 
med sjukdomen i unga år, en ålder på omkring 13-30 år. Biografierna kunde även ha en 
medförfattare till hjälp att beskriva författarens upplevelser av sjukdomen.  Dessutom skulle 
biografierna vara tillgängliga att låna på stadsbiblioteket i Malmö, Malmö högskolas bibliotek 
eller Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö. 
 
Exklusionskriterier: Biografier skrivna av män exkluderades då majoriteten av de drabbade är 
kvinnor, men främst på grund av att det inte finns tillräckligt mycket med material skrivna av 
män. Andra ätstörningar och psykiska sjukdomar som inte var relevanta för studien 
exkluderades samt böcker som var äldre än 11 år, då det eftersträvades att ha så aktuellt 
material som möjligt.  Avsnitt i böckerna som fokuserade på anhörigas upplevelser och andra 
ätstörningar exkluderades. Biografierna som valdes ut redovisas i bilaga 2. 
 
Sammanfattningen i varje bok lästes.  Tre av de initialt nio böckerna som inte motsvarade 
studiens syfte, exkluderades eftersom de fokuserade på andra ätstörningar och psykiska 
sjukdomar.  Återstående sex biografier valdes och ingår i denna litteraturstudie. En av 
böckerna (Hakala, 2002) innehöll 11 livsberättelser men endast fyra av dessa användes då 
resterande inte uppfyllde kriterierna. Totalt sex biografier utgjorde därför grunden för denna 
litteraturstudie (se bilaga 2).  
 
Dataanalys  
Analysen av biografierna gjordes enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2012) 
kvalitativa innehållsanalys. Syftet med analysmetoden var att hitta skillnader och likheter i 
materialet. Under analysförfarandet var det viktigt att bestämma om analysen skulle utgå från 
en latent eller manifest innehållsanalys. Den latenta innehållsanalysen analyserar det dolda 
innehållet i texten medan den manifesta innehållsanalysen beskriver vad texten tydligt säger 
(ibid; Forsberg & Wengström, 2008). Den manifesta innehållsanalysen var mest lämpad till 
studien eftersom författarna snarare ville beskriva än tolka kvinnors upplevelser.  
 
Författarna använde sig av en induktiv ansats vilket innebar att de hade en opartisk 
förutsättningslös hållning till biografierna. Analysen började med att båda författarna läste 
biografierna enskilt för att kunna bilda sig en egen uppfattning av texterna. Därefter 
diskuterades texterna tillsammans där de centrala meningsenheterna som passade studiens 
syfte, plockades ut och kondenserades för att materialet skulle bli mer hanterbart och 
koncentrerat. Därefter skapades koder som belyste det meningsfulla i texterna. Koderna kom 
sedan att jämföras där likheter och skillnader stod i fokus för skapandet av fyra 
huvudkategorier och 13 underkategorier (se bilaga 3) (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). 
 
Forskningsetiska aspekter 
Kvinnorna i de utvalda biografierna har självmant valt att offentliggöra sina livshistorier, 
vilket innebar att informanterna inte behövde skyddas på samma sätt som i en intervjustudie. 
Samtidigt var det viktigt att ha ett etiskt övervägande under studiens gång och enligt 
Helsingforsdeklarationen (2008) är det ett forskningsetiskt krav att skydda informanterna från 
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möjlig fysisk och psykisk skada. I analysen följdes de etiska riktlinjerna för att visa författarna 
till biografierna hänsyn och respekt (ibid.). 
 
Förförståelse 
 Det är viktigt att försöka sätta sin förförståelse åt sidan för att inte förvränga studiens resultat. 
I denna studie valde därmed författarna att gå in med en opartiskt och förutsättningslös 
hållning för att vara öppna för kvinnornas upplevelser av att leva med anorexia nervosa. 
Författarnas perspektiv och världsbild användes för att beskriva data vilket är viktigt att känna 
till då en viss grad av bearbetning krävs för att resultatet ska bli begripligt samt meningsfullt 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Forsberg & Wengström, 2008). 
 
 
RESULTAT 
 
I resultatet framkom fyra huvudkategorier och 13 underkategorier; Upplevelsen av att leva 
med anorexia nervosa (Ätandets regler- ett kontrollbehov, Den levda kroppen, Kampen 
mellan det onda och det goda), Kvinnornas uppfattning om bakomliggande orsaker till 
anorexia nervosa (Samhällets krav och ideal, Utlösande faktorer), Känslornas olika uttryck 
(Skuld och skam, Ångest, Självförakt, Rädsla och ensamhet) och Den svåra vägen mot ett 
friskare liv (Upplevelse av vårdpersonal, Upplevelse av behandlingscenter, Viljan att bli frisk, 
Stöd). 
 
Upplevelsen av att leva med anorexia nervosa 
 
Ätandets regler- ett kontrollbehov 
Alla kvinnor hade i grund och botten ett stort kontrollbehov och var mer eller mindre 
”perfektionister”.  De ville ständigt prestera sitt yttersta och vara andra till lags. Att styra över 
sin kost och motion var ett sätt att visa sig själv och andra att de hade kontroll över sin 
livssituation. Även tvångstankar hade en central del i kvinnornas liv, vilket begränsade deras 
vardag. Arkhem (2005) beskriver att kvinnan i boken hade haft ett stort kontrollbehov ända 
sedan hon var liten, då det började med tvångstankar som att mattfransarna skulle ligga på 
plats innan hon kunde förmå sig att sova.  
 
Kvinnornas vardag kretsade i stort sett kring kaloriintag och träning, där allt handlade om att 
få i sig så lite kalorier som möjligt och förbränna så mycket som möjligt. Det kunde vara 
tvångstankar i form av manisk träning, där den gick från att vara rolig till att bara vara ett 
tvång.  Genom att träna hårt kunde de uppleva en känsla av värdighet och att de gjort sig 
förtjänta av att äta samtidigt som det var ett sätt att få bort ångesten (Arkhem, 2005; Mattsson, 
2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; Österberg, 2007).   
 

”Jag gör det för att kunna hantera ångesten och klara av maten, det blir spinning, löpning, 
inlines, styrketräning, tennis och badminton. Det blir fler gånger om dagen.” (Österberg, 2007, 
s. 37) 
 

Kvinnorna var även besatta av att veta hur mycket fettprocent och kalorier maten innehöll. 
Var de inte säkra på innehållet avstod de helt för att inte riskera att få i sig onödigt många 
kalorier. De var tvungna att ha ständig kontroll över maten för att inte ångesten skulle ta 
överhand (Arkhem, 2005; Hakala 2002; Mattsson, 2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 
2008; Österberg, 2007).   
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”Ångest, ångest för den där pastan. Aldrig mer! Tänkte på pannkakorna jag lovat mamma att 
äta. Analyserade sönder näringsvärdet i pannkaka i flera timmar. Var uppe och rökte, läste 
näringstabeller och tidningar.” (Arkhem, 2005, s. 24-25) 

 
Den levda kroppen 
Under sjukdomstiden hade alla kvinnorna en förvrängd kroppsbild. De hade en negativ syn på 
sina kroppar och upplevde att de var tjocka, framförallt kring magen. De upplevde en 
svårighet att känna sig som ”ett” med kroppen och strävade ständigt efter perfektion. En 
strävan efter en kropp, byggt av endast skinn och ben och där varje fettcell skulle elimineras 
och försvinna helt från deras kroppar. Kvinnorna hade svårigheter att förstå kommentarer från 
omgivningen angående deras avmagrade kroppar då de själva inte ansåg sig vara smala. De 
jämförde sig hela tiden med andra och förnekade sjukdomen då de menade att det fanns andra 
som var smalare än dem (Arkhem, 2005; Hakala 2002; Mattsson, 2006; Nordlund, 2006; 
Suhonen Frohm, 2008; Österberg, 2007).  
 

”Alla säger att jag håller på att tappa mina byxor, att de bara hänger på mig. De förstår inte! 
De förstår inte att det är min mage som är så stor att den knuffar ner byxorna hela tiden. De 
förstår ingenting!” (Österberg, 2007, s. 25) 

 
Kampen mellan det onda och det goda  
I biografierna framkom det att kvinnorna upplevde sig själva som två individer, en ond och en 
god, som ständigt förde en inre kamp mot varandra. ”Den onda rösten” var den som fick dem 
att kämpa för att gå ner i vikt. En röst som var fixerad vid förbränning och viktnedgång och 
som ständigt talade om för dem hur värdelösa, fula och tjocka de var. En röst som sa att de 
inte var värda att äta förrän de gjort sig förtjänta av maten genom träning eller uppmanade 
dem att avstå helt från att äta. Flera av kvinnorna namngav rösten, namn som exempelvis 
djävulen eller demonen var ofta förekommande i biografierna. 
 

”När jag hade ätit kände jag mig ofta uppgiven. Jag var ju aldrig mätt, och jag visste varje gång 
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, 2006, s. 119) 

 
Alla kvinnorna kunde uppleva en rädsla för rösten som skulle straffa dem med ångest om de 
inte följde det som beordrades. Samtidigt som den onda rösten dominerade försökte den goda 
rösten göra sig hörd. Den friska delen som viskade att de var värda att leva, att de var vackra 
som de var och som visste att den onda rösten inte var förståndig. 
 
Kvinnornas uppfattning om bakomliggande orsaker till anorexia nervosa 
 
Samhällets krav och ideal 
Enligt kvinnorna hade samhället och media skapat en bild av hur en kvinna skulle vara och se 
ut, krav som var svåra att leva upp till. Krav att exempelvis vara smalast vilket var detsamma 
som att vara vacker, detta skapade i sin tur en känsla av lycka. Det var också ett ideal som 
innebar att de ständigt skulle vara perfekta och inte misslyckade individer. De ville göra sitt 
yttersta för att vara bäst i skolan, på träningen och på jobbet, samtidigt som de skulle vara 
snälla, skötsamma och vara andra till lags. De ville leva upp till omgivningens alla 
förväntningar och räcka till för allt och alla. Helt enkelt vara den perfekta människan som 
hade allt, vilket medförde att de istället började tvivla på sig själva och sin egen identitet 
(Arkhem, 2005; Hakala 2002; Mattsson, 2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; 
Österberg, 2007).   
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”Det är ’gå ner i vikt-löpsedlar’ överallt // de flesta handlar om hur vi tjejer ska se ut och agera 
för att må bra, inte om hur killar ska se ut för att kvinnor ska tända på dem // en tjej måste ha 
allt; utseende, utstrålning, styrka, vara glad, lugn, vältränad, duktig –  och tillgänglig.” 
(Nordlund, 2006, s. 158) 
 

För flera av kvinnorna började fixeringen vid kroppen i tidig ålder, men för Österberg (2007) 
började det redan vid sju års ålder då de hade en tävling i omklädningsrummet om vem som 
var smalast.  
 

”jag minns när jag var sju år och vi hade en tävling i omklädningsrummet efter gymnastiken i 
skolan. Vi tävlade om vem som var smalast om man låg ner på rygg och andades in. Resten av 
tjejerna var jury. // Jag slutade som tvåa i tävlingen, // Nästa år, om vi hade samma tävling, då 
skulle jag vinna.” ( Österberg, 2007, s. 49) 

 
Utlösande faktorer 
Majoriteten trodde att anledningen till sjukdomens uppkomst kunde bero på genetiska 
faktorer, där ett maniskt personlighetsdrag var genererande. Oftast handlade det om bristande 
självförtroende och avsky gentemot sig själv, de hade svårt att finna sin rätta identitet. Det var 
också viljan att uppleva en känsla av trygghet, en känsla av att vara omtyckt.  För många av 
kvinnorna handlade det om att hela tiden prestera och vara bättre än alla andra (Arkhem, 
2005; Hakala 2002; Mattsson, 2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; Österberg, 
2007).  
 
En del av kvinnorna var även ständigt sökande efter uppmärksamhet och bekräftelse från 
omgivningen, en bekräftelse som skrek ”se mig, hör mig”. Att få höra från omgivningen hur 
smala de var uppfattade de som positivt, vilket bidrog till fortsatt viktnedgång. De trodde att 
desto smalare de var desto vackrare och mer omtyckta blev de. Detta betonades i Österberg 
(2007) där hon ansåg att hon behövde höra positiva kommentarer om hennes utseende för att 
kunna ha en chans att stå emot sjukdomen.  
 
I Arkhem (2005) upplevdes det att ätstörningarna blev värre efter föräldrarnas skilsmässa då 
det medförde att familjen splittrades. Föräldrarna hade olika betydelser för flickorna, för en 
del var pappan en trygghet och ett stöd när mamman inte levde upp till sin roll. En del av 
kvinnorna ansåg att sjukdomen utlöstes på grund av mammans frånvaro, bristande omsorg 
och förakt gentemot dem, där en viss avundsjuka mot dottern hade en avgörande roll för hur 
mor- och dotterrelationen uttrycktes.  
 

”För elva år sedan sa mamma att hon inte längre är min mamma. Hon ville att jag skulle kalla 
henne vid förnamn och det har jag gjort sedan dess. Jag har aldrig använt ordet ’mamma’ efter 
den gången, det är allt för känsloladdat och innehåller alltför mycket förlorad kärlek (Mari, 22 
år).” (Hakala, 2002, s. 237-238)  
 

Det framgick också att vissa av kvinnorna upplevde någon form av mobbning under skolåren 
där de fokuserade på vissa negativa kommentarer från omgivningen, vilket då skapade tankar 
kring viktnedgång. I Arkhem (2005) var det skolsköterskan som uttryckte sig olämpligt 
angående kvinnans kropp och vikt och i Hakala (2002) var det en danslärare som 
kommenterade en av kvinnornas putmage. I Nordlunds (2006) fall var det istället fystränarens 
kommentarer om hennes kropps fettprocent som triggade igång tankar kring bantning, träning 
och ökade prestationer.  
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”På grund av mina korta och knubbiga ben var jag halva huvudet kortare än mina jämnåriga 
kamrater och jag trodde att det var orsaken till man retade mig. // Jag var hela tiden föremål för 
tuffingarnas och andra ledargestalters gliringar; jag var en stinkande, fånig mallgroda, som 
’inte ens dög till hora’(Jenni, 22 år).” (Hakala, 2002, s. 17-18) 
 

Känslornas olika uttryck 
 
Skuld och skam 
Känslan av skuld och skam var för kvinnorna en central del under sjukdomstiden. De 
upplevde svårigheter att ta emot någon form av kärlek, vare sig det handlade om såväl fysisk 
som psykisk kontakt.   
 

”Jag förmår inte att känna närhet. Jag klarar inte av stora känslostormar och jag kan inte ta 
emot kärlek och värme. Jag misstror, jag varken pussar eller pratar, istället sluter jag mig inom 
mig själv och flyr om någon kommer för nära. Jag avvisar trots att jag hungrar efter en 
människa, trots att jag väntat på att någon ska komma in i mitt liv och fylla min tomhet (Mari, 
22 år).”(Hakala, 2002, s. 275)  
 

Dessa känslor mot sig själv och sin kropp skapade i sin tur skuldkänslor gentemot nära och 
kära. Kvinnorna ansåg sig inte vara värda att må dåligt då de hade skapat sitt lidande själva. 
Genom att skapa lögner som exempelvis att de redan hade ätit, kunde de fortsätta att leva i 
sjukdomen som de upplevde som en trygghet. Men dessa lögner skapade i efterhand 
skuldkänslor eftersom de hade ljugit för sin omgivning och inte minst för sig själva (Arkhem, 
2005; Hakala 2002; Mattsson, 2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; Österberg, 
2007).    
 
För Mattson (2006) upplevdes föräldrarna som ett hot, då de inte delade samma ”dröm”. 
Drömmen om att vara smal och därför kände kvinnorna sig vara tvungna att ljuga. I Hakala 
(2002) kunde det självupplevda hotet från föräldrarna övergå till ren förnekelse i familjen. 
 

 ”På fyra år har man inte talat högt om mina ätstörningar, mina föräldrar uppför sig som om de 
ingenting visste och som ingenting har hänt. Skuldkänslan och ångesten över allt 
hemlighållande och alla lögner finns där hela tiden, det kostar på att upprätthålla livets kulisser 
(Mari, 22 år).” (Hakala, 2002, s. 299) 

 
Ångest  
Hos alla kvinnor var ångesten en centralt drivande kraft i sjukdomen. Ju mer de försökte 
kompromissa med sjukdomen desto starkare blev den. Det var en ångest som i stort sett aldrig 
lämnade dem förutom när de tränade eller minskade sitt matintag. Genom att utföra dessa 
tvångshandlingar kunde de uppleva en känsla av kontroll och därmed ett välbefinnande, om så 
för en liten stund. En gemensam komponent för kvinnorna var att de ständigt tävlade både 
mot sig själva och mot andra. De jämförde sig näst intill alltid med andra kvinnor, där de var 
tvungna att äta mindre och träna mer för att ångesten inte skulle eskalera (Arkhem, 2005; 
Hakala 2002; Mattsson, 2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; Österberg, 2007).   
 

”Jag skakar och ångesten fyller upp hela min kropp. Jag är helt full med svart, vidrig, tung och 
tjock ångest. Den värker, vrider, skriker, skär och vrålar inom mig //  den vill bara plåga mig så 
mycket den kan utan att jag dör.” (Österberg, 2007, s. 143) 

 
För några av kvinnorna var även självskador som exempelvis att skära sig själv på 
handlederna, ett sätt att hantera och dämpa sin ångest. De upplevde att den fysiska smärtan 
var lättare att hantera. De antydde att det hade varit lättare att ha en sjukdom som kunde ses 
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utanpå, en sjukdom och smärta som alla kunde se och förstå (Arkhem, 2005; Hakala, 2002; 
Österberg, 2007).   
 

”Ibland önskar jag så starkt att jag kunde få bryta benet eller något istället för all ångest. Att ha 
något konkret som är fel.” (Österberg, 2007, s. 151) 
 

Självförakt 
Alla kvinnor hade en sorts förakt gentemot sig själva. De avskydde sig själva, en avsky som 
växte sig allt djupare desto sjukare de blev. De ansåg sig inte vara värda någonting, varken att 
må bra eller att må dåligt. De kunde inte nöja sig med att vara bra utan var tvungna att vara 
bäst i alla avseenden, annars hade de inte gjort sig förtjänta av att leva. De ansåg sig vara 
misslyckade individer. Flera av dem upplevde att något saknades inom dem och de var på 
ständig jakt efter att finna det rätta ”jaget” (Arkhem, 2005; Hakala 2002; Mattsson, 2006; 
Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; Österberg, 2007).   
 

”Du är för tjock. Du är äcklig och tråkig // du är en dålig människa // Du har inget värde. Folk 
skäms för dig. Du är knäpp. Jag hatar dig // du är för fet för att få vara här. Du är till besvär 
och tar för mycket plats, du förtjänar inte ett lyckligt liv. Du är inte sjuk på riktigt.” (Österberg, 
2007, s. 159-160) 

 
Rädsla och ensamhet  
Gemensamt för kvinnorna var att de alla också upplevde någon form av rädsla. En rädsla att 
bli övergiven, förlora någon nära och bli ensam kvar med sjukdomen, eller också rädslan av 
att bli tjock.  I Hakala (2002) beskrevs rädslan som svår att specificera då flera av kvinnorna 
var rädda för allt på en och samma gång. De var rädda för livet som innebar att växa upp till 
en vuxen kvinna och behöva ta ansvar.  Istället för att vara rädd för livet var det enklare att 
vara rädd för maten, vilket gav upphov till ätstörningar (Arkhem, 2005; Hakala, 2002; 
Mattsson 2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; Österberg, 2007).  
 

”Den värsta rädslan är rädslan att bli övergiven, tanken på den absoluta ensamheten. Jag skulle 
sväva omkring i min egen tomhet utan någon eller någonting. Jag skulle inte se, jag skulle inte 
höra eller känna något. Jag skulle vara levande död (Mari, 22 år).” (Hakala, 2002, s. 61) 
 

Alla kvinnorna gjorde vad som helst för att undvika spontana aktiviter så som fester och andra 
tillställningar, då det ofta innebar mat i olika former. De skulle då inte kunna planera sin 
måltid och kontrollera sitt energiintag och sin förbränning i den utsträckning som de önskade. 
De ansåg även att det var svårt att äta tillsammans med andra människor då de gärna ville 
dölja sitt svältbeteende. Detta bidrog i sin tur till både isolering och ensamhet (Arkhem, 2005; 
Hakala 2002; Mattsson, 2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; Österberg, 2007). 
 

”Anorexi föds i ensamhet, eller en upplevd ensamhet, och den tar tid att släppa. Jag isolerade 
mig alltmer under den här perioden. Självcentreringen var sjuk, jag låste in mig i lägenheten 
och vägrade svara i telefon när vänner eller familj ringde. Jag ville inte att någon skulle veta 
hur dåligt jag mådde, jag skämdes och orkade inte visa eller ge av mig själv.” (Nordlund, 2006, 
s. 179) 

 
Fler av kvinnorna uppgav en rädsla för att aldrig någonsin lyckas ta sig ur sjukdomen och bli 
friska, men samtidigt var de rädda för vad som skulle hända om de blev friska. Därför 
upplevde de det enklare att stanna i sjukdomen där de kände sig trygga (Arkhem, 2005; 
Mattsson, 2006; Nordlund, 2006). 
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Den svåra vägen till ett friskare liv 
 
Upplevelser av vårdpersonal 
Kvinnornas förhållande till vårdpersonalen på de olika inrättningarna kvinnorna vårdades på 
såg olika ut.  För en del av dem var personalen av extra stor betydelse som de fick en god 
kontakt med och även upplevde som en trygg och stödjande famn. De såg till hela människan 
och inte bara sjukdomen och dess yttringar, de förstod deras inre tankar. För kvinnorna var det 
en lättnad att få sin sjukdom bekräftad och förstådd, att det fanns någon där som ville ta över 
ansvaret och hjälpa dem att besegra den inre rösten (Arkhem, 2005; Hakala, 2002; Mattsson, 
2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; Österberg, 2007).  
 

”Hans blick utstrålar också en stark empati och redan innan vi börjat vårt samtal är min känsla 
att det här är en person som kommer att bry sig om mig.” (Österberg, 2007, s. 27) 
 

För några av kvinnorna kunde sjukvården dock upplevas som mindre bra. De beskrev en 
känsla av att bli förnekade och inte bli tagna på allvar när de sökte sig till vården. Genom att 
inte bli sedd, hörd och ständigt hänvisad till andra vårdenheter så som vårdcentraler, skapades 
en känsla av såväl aggression som irritation men också en känsla av hopplöshet (Hakala, 
2002; Mattsson, 2006; Österberg, 2007).  
 
Den första kontakten med sjukvården kunde ses som svår och något de gärna drog sig för. 
Detta på grund av att vissa levde i förnekelse och inte såg sig som sjuka (Arkhem, 2005; 
Hakala 2002; Mattsson, 2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; Österberg, 2007). För 
en kvinna började den dåliga upplevelsen med att hon först blev nekad vård då de ansåg att 
hon inte nådde upp till de krav som krävdes för att passa in på deras behandlingsmodell. När 
hon väl skulle få den hjälp hon behövde visade det sig att det första besöket på inrättningen 
var en stor besvikelse och något som satte djupa spår då en sjuksköterska sa till henne ”- Du 
skulle se tjejerna vi har uppe på avdelningen som har anorexia, de är riktigt magra!” 
(Österberg, 2007, s. 75). Dessa ord var för henne lika med att säga att hon inte var tillräckligt 
mager för att vara berättigad till att få hjälp. Detta i sig skapade ett minskat förtroende för 
sjukvården. 
 
En känsla av att inte vara trodd eller att bli förnekad fanns även i deras omgivning, då dessa 
inte trodde på att kvinnorna var sjuka och att allt bara var ett spel för att få uppmärksamhet. 
Det kunde också handla om att omgivningen såg dem som friska bara för att de gått upp ett 
par kilo, de förstod inte att det kretsade kring mer än bara vikten. 
 

”Jag gråter inte varje dag nu, och ser hyfsat sund ut i kroppen. Det betyder inte att jag mår 
speciellt bra. Men min omgivning säger att ’nu är det väl bra?’. De klappar mig på axeln, som 
för att lindra sin egen sorg över att jag mår dåligt. Vill bara skrika rakt ut ’det sitter inte i mina 
kilon! Jag är inte frisk!’”(Nordlund, 2006, s. 205) 

 
Upplevelser av behandlingscenter 
Kvinnornas upplevelser av de olika behandlingscentrena kunde vara av både positiv som 
negativ karaktär. Positivt då de hade medpatienter som var i en likartad situation och som 
förstod dem, någon att relatera till och dela sina inre tankar och känslor med. Samtidigt kunde 
detta ses som något negativt då de påverkades både omedvetet och medvetet av varandra.  De 
jämförde sig ofta med sina medpatienter vilket i sin tur bidrog till att de även tog efter 
varandras dåliga och sjuka beteenden.  Detta medförde att det var svårare att lämna 
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sjukdomen och sträva efter att bli frisk då det istället blev det en tävling om vem som var 
smalast.   
 

”Hon är väldigt söt men jättemager. Hon är så mager att hon är lite luden i 
ansiktet och i nacken. Jag slås av en avundsjuka och känner mig jättetjock 
bredvid henne.”(Österberg, 2007, s. 27-28) 
 

När kvinnorna väl kommit en bit in i behandlingen ville de helst inte beblanda sig med sina 
”sjukare” medpatienter på grund av att de såg dem som ett hinder för deras tillfrisknande För 
flera av kvinnorna hade behandlingen sina upp och nedgångar vilket innebar flera bakslag 
som bidrog att de till slut nådde botten. Detta krävdes för att de skulle inse allvaret i 
sjukdomen och använda alla sina krafter för att ta sig uppåt igen (Arkhem, 2005; Österberg, 
2007). 
 

”Thomas undrar varför jag blir så upprörd när andra talar om vikt och sjukdom // jag försöker 
förklara att jag känner mig så otroligt påverkbar och skör att jag är rädd för att höra dem 
prata. Om jag har klarat av att äta // och så hör jag strax efteråt någon som pratar vikt så 
aktiveras min ångest lättare.” (Österberg, 2007, s. 82) 
 

För alla kvinnor var beskedet om träningsförbud och tillämpning av matschema en stor 
lättnad, för att de då slapp ansvaret att själva behöva fatta beslut rörande mat och träning. 
Genom att ha ett avtal om att de inte fick träna, var de tvungna att förlita sig helt på andra och 
släppa kontrollen över sitt självdestruktiva beteende och kunde påbörja en kamp mot 
sjukdomen. Samtidigt upplevdes det som frustrerande och ångestframkallade att inte få 
fortsätta med sina tvångshandlingar. Att inte få träna eller äta på sina villkor medförde att de 
började ljuga för personalen och tog varje tillfälle i akt att träna på olika sätt eller smuggla 
med maten. Träningen kunde exempelvis vara att göra armhävningar på toaletten, springa upp 
och ner för trapporna och låtsades att de hade ärenden att göra. Om de skulle sätta sig ned och 
ta det lugnt så skulle tröttheten och ångesten slänga sig över dem och göra dem tjocka 
(Arkhem, 2005; Hakala, 2002; Mattsson, 2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; 
Österberg, 2007).  
 
Viljan att bli frisk 
För de flesta av kvinnorna kom de till sjuk-insikt genom en händelse. I Arkhem (2005) kom 
vändpunkten efter att kvinnan sett en film om en anorektisk tjej. Hon insåg att hon var precis 
som flickan, att hon var sjuk fastän att hon inte tyckte det själv. Nordlund (2006) insåg i sin 
tur att hon var sjuk först efter att psykologen hade gett henne träningsförbud. Hon bestämde 
sig helt enkelt för att lita fullt ut på sin psykolog och låta henne ta över kontrollen. 
 

”Mitt i allt kaos var det en insikt som vägde tyngre än allt annat, en avgörande insikt som jag 
aldrig varit i närheten av tidigare i mitt liv. Jag förstod, för första gången, att jag behövde 
hjälp.” (Nordlund, 2006, s. 169) 
 

De flesta av kvinnorna behövde finna olika drivfaktorer, mål att sträva efter, för att uppnå ett 
friskare liv. En vilja att leva. Det kunde vara allt från musik och teater till att kunna ge sig 
iväg på en resa ut i världen för att finna sin sanna och rätta identitet (Arkhem, 2005; Mattsson, 
2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; Österberg, 2007). För en av kvinnorna var det 
ett barn som skulle sättas till världen som blev räddningen.  
 

”Att få reda på att jag hade ett litet barn i magen var på ett sätt en stor lättnad. Jag blev 
tvungen att sakta ner, tänka på barnets hälsa, äta mig mätt. För barnets skull // jag minns tydligt 
att jag tänkte; det här barnet räddar mig.” (Mattsson, 2006, s. 44) 
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Stöd  
För flera utav kvinnorna var det deras anhöriga som hjälpte dem till att ta den första kontakten 
med sjukvården, då de själva inte insåg och förnekade allvaret i situationen. I både Arkhem 
(2005) och Nordlund (2006) var det pojkvännerna som tog steget att ringa till anorexicentrum, 
då de förstod att deras flickvänner behövde professionell hjälp. Vissa av kvinnorna fick 
istället hjälp och stöd av sina föräldrar. Detta blev en början på en lång vandring på vägen till 
ett friskare liv (Hakala, 2002; Mattsson, 2006; Suhonen Frohm, 2008).  
 
Alla kvinnor kände ett stort stöd från familj, vänner och omgivningen. De fanns där när 
helvete bröt loss och under den långa tiden genom behandlingen. De lovade kvinnorna att 
alltid finnas där, vilket de också gjorde. Många fann också vänskap genom sjukdomen där de 
träffade kvinnor som delade samma erfarenheter. 
 

”Jag är mest tacksam över de vänner jag fick i samband med sjukdomen! Jag är fortfarande 
lycklig över att vi svor över det gemensamma i vår resa trots att landskapen vi anlände till inte 
alltid var så lätta att känna igen. Vänskap är en kraft som finns utanför sjukdomen (Hanna, 19 
år)”. (Hakala, 2002, s. 422) 
 

Nordlund (2006) skriver även om den hemska känslan som infann sig när hon insåg att stödet 
som hon behövde från laget och föreningen inte längre fanns där. Detta ledde till att hon 
hamnade ännu djupare i sjukdomen genom att träna mer intensivt för att på så sätt komma 
snabbare tillbaka från sin skada och tillbaka till gemenskapen.   
 
För att kunna bibehålla det nya friska livet var många av kvinnorna dessutom tvungna att 
lämna det gamla bakom sig och börja om på nytt. Flera av dem flyttade från sin hemstad, 
lämnade sina kärleksförhållanden för att fortsätta sökandet efter det friska ”jaget” (Arkhem, 
2005; Mattsson, 2006; Nordlund, 2006; Suhonen Frohm, 2008; Österberg, 2007). 
 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att utifrån ett livsvärldsperspektiv belysa kvinnors upplevelser av att 
leva med anorexia nervosa (AN1). I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde olika krav 
från sin omgivning och från sig själva, då de ville leva upp till samhällets ideal om framgång 
och skönhet. De ville känna och visa att de hade kontroll över sin livssituation och på så sätt 
uppleva en stund av välbefinnande mitt i kaoset. 
De kände även skuld- och skamkänslor för att de var sjuka och ansåg sig inte vara värda att 
varken må bra eller dåligt, då de förorsakat lidandet själva.  
 
Det var en svår kamp att välja mellan sjukdomen och det friska livet, att våga släppa taget om 
den trygghet som sjukdomen trots allt innefattade. Kvinnorna upplevde således både för- och 
nackdelar med vård och behandling. Vårdpersonalens bemötande och stöd från familj, vänner 
och omgivningen ansågs ha stor betydelse i deras kamp på vägen till ett friskare liv. Enligt 
författarna till studien besvarades både syfte och frågeställningen på ett acceptabelt sätt samt 
svarade an på de begrepp som tidigare belysts i den teoretiska referensramen.  
 
 
 
__________________________ 
1 I fortsättningen kommer förkortningen AN användas för att benämna anorexia nervosa 
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Metoddiskussion 
Studien använde sig av en kvalitativ ansats eftersom syftet var att utifrån ett 
livsvärldsperspektiv belysa kvinnors upplevelser av att leva med AN och på så sätt få 
förståelse för den enskilda individens situation. Denna ansats är mest lämpad för studien då en 
kvantitativ ansats istället vill uppnå ett mer objektivt och statistiskt beskrivande material, 
vilket författarna inte anser vara lämpligt med tanke på studiens syfte (Dahlborg-Lyckhage, 
2012a). Studien bygger på kvinnors upplevelser av sjukdomen då den är vanligare bland 
kvinnor än män. Detta kan anses vara en svaghet då författarna inte väljer att inkludera män. 
Detta innebär att resultatet inte är överförbart till en population av både män och kvinnor 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Studien är gjord utifrån biografier och datainsamlingen skedde dels via en nationell 
bibliotekskatalog samt via lokala bibliotek för att få en grundlig sökning och för att inte gå 
miste om relevant material.  Det som passade bäst in på ämnet valdes ut samtidigt som det 
som inte var relevant för syftet valdes bort. Det blev på så sätt sex biografier kvar vilket 
studien baserades på och som därför tydligt svarade an på syftet. Biografierna som valdes till 
studien ansågs vara ett bra sätt att få en klar uppfattning om andra människors livsvärld 
(Segesten, 2012). Datainsamlingen kunde även ha gjorts genom en intervjustudie. Men med 
tanke på det etiska ställningstagandet det skulle innebära och svårigheter med att få tag på 
informanter som skulle vilja medverka (Helsingforsdeklarationen, 2008) valdes istället att 
göra en litteraturstudie. Även den begränsade tidsramen medförde att en intervjustudie inte 
var möjlig. Författarna kunde även valt att göra en litteraturstudie baserat på vetenskapliga 
artiklar men detta valdes bort då materialet ansågs bli mindre tillförlitligt, då det redan 
genomgått en tolkningsprocess. Dessutom låg fokus på att fånga den enskilda individens 
upplevelser, vilket författarna ansågs göra genom att använda sig av biografier. 
Trovärdigheten anses vara hög eftersom det var kvinnorna själva som valde att berätta sin 
livshistoria. Däremot kan det vara svårt att veta hur mycket i böckerna som är sanning och/ 
eller om författarna har uteslutit eller råkat förvränga något. (Dahlborg-Lyckhage, 2012b). 
Samtidigt har författarna till böckerna uppgett att de valt att skriva böckerna för att hjälpa 
andra i likartade situationer och för att förbättra kunskapen om sjukdomen, vilket torde borga 
för att de varit så sanningsenliga som det går att vara.  
 
De inkluderade självbiografierna skulle vara författade och skrivna av skandinaviska kvinnor 
med diagnosen anorexia nervosa. Då det var svårt att hitta tillräckligt många bra böcker enbart 
från Sverige utökades sökningen till Skandinavien då kulturen i dessa länder bedöms vara 
snarlika. Böckerna skulle ändå vara skrivna på svenska eller översatta till svenska för att 
minska risken för missuppfattningar och feltolkningar. Studien skulle enbart inkludera 
kvinnor då sjukdomen var vanligare hos kvinnor än hos män då det skulle vara så hög 
giltighet som möjligt, samt att det inte fanns tillräckligt mycket material sedda utifrån ett 
mans-perspektiv efter att en sökning gjorts i sökmotorn LIBRIS. Böckerna skulle beskriva 
kvinnornas upplevelse av att leva med sjukdomen i unga år, mellan 13-30 år, då sjukdomen är 
vanligast i den åldern, men detta kan också innebära att det kan variera mellan de yngre och 
de äldres upplevelser. Vidare valde författarna att inkludera biografier med medförfattare då 
två av biografiförfattarna hade fått hjälp av en medförfattare. Dessa ansågs dock beskriva 
kvinnornas upplevelser väl och därför valdes dessa att inkluderas. Författarna är medvetna om 
att det finns en risk för att texten kan vara förvrängd eller tolkad av en medförfattare 
(Segesten, 2012). De var noggranna med att vara källkritiska för att få ett så sanningsenligt 
resultat som möjligt. Men trots att det är svårt att bedöma om en självbiografi är sanningsenlig 
så kan den ändå upplevas som trovärdig då den bygger på individens egen uppfattning av 
omvärlden, men samtidigt finns det en medvetenhet om att författarnas livsberättelser kan 
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vara påverkade av förlagets efterfrågan (Dahlborg-Lyckhage, 2012).  Kvinnor med AN 
inkluderades i studien, alltså exkluderades andra diagnostiserade ätstörningar och psykiska 
sjukdomar. Detta upplever författarna som en svårighet då psykiska sjukdomar och 
ätstörningar ofta är kombinerade. En biografi hade dessutom en redaktör som samlat ihop 11 
kvinnors texter med olika ätstörningar till en bok, men det var bara fyra av kvinnornas 
berättelser som var relevant för denna litteraturstudie och kunde inkluderas. Avsnitt i 
böckerna som fokuserade på anhörigas upplevelser exkluderades också då det enbart skulle 
vara utifrån kvinnornas upplevelser av sjukdomen.  
 
Analysen av biografierna utgjordes enligt en manifest kvalitativ innehållsanalys då den är 
mest lämpad eftersom subjektiva upplevelser skulle beskrivas. Detta för att den manifesta 
innehållsanalysen beskriver vad texten tydligt säger till skillnad från den latenta som 
analyserar det dolda innehållet i texten. Detta görs enbart på högre nivå av analysprocessen då 
det finns risk för att materialet kan feltolkas om inte författarna behärskar tekniken (Forsberg 
& Wengström, 2008; Dahlborg-Lyckhage, 2012b). Författarnas samarbete fungerade bra och 
de upplevde inga svårigheter med kondensering och kategorisering av materialet då böckerna 
tydligt gav liknande resultat. Detta gör att tillförlitligheten i studien ökar, samtidigt finns det 
en viss risk för att det strategiska urvalet har påverkat det slutgiltiga resultatet (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Även om författarna försökt lägga förförståelsen åt sidan och vara öppna och följsamma kan 
förförståelsen ändå omedvetet ha präglat resultatet då förståelsen alltid finns där (Dahlborg-
Lyckhage, 2012b). Författarna hade begränsat studien med noggrant utvalda inklusions- och 
exklusionskriterier för att det skulle svara an på syftet och på så sätt få en ökad giltighet. Då 
författarna har otillräcklig kunskap om vården i övriga skandinaviska länder kan utvidgningen 
till skandinaviska länder möjligen ha påverkat giltigheten av studiens resultat och då speciellt 
vårdens bemötande av AN. Resultatet stärktes dock med citat utifrån böckerna med 
kvinnornas egna ord, ofta från dagboksanteckningar, vilket gör att giltigheten ökar. Samtidigt 
kan för många citat ge ett intryck av att författarna inte vet vad som faktiskt är viktigast att ha 
med i studien (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 
 
Resultatdiskussion  
Resultatet i denna studie baserades på biografier där det tydligt framkom att en central del för 
kvinnorna var att de upplevde sig som två olika individer. En sjuk och dominant ”del” som 
fick dem att utföra olika tvångshandlingar och en frisk ”del” som förde en inre kamp mot den 
onda. Det var som två röster där den onda och dominerande rösten tog över deras liv. Detta 
betonas även i Williams och Reids (2012) studie som beskriver AN-problematiken som två 
delar med två separata röster som ständigt för en kamp mot varandra. I denna studie med 
biografier var det tydligt att den inre kontrollerande rösten var otroligt fixerad vid förbränning 
och viktnedgång och som ständigt kritiserade kvinnornas utseende och deras sätt att vara. 
Kvinnorna upplevde också en rädsla för ”rösten” som bestraffade dem med ångest om de inte 
gjorde det som beordrades. I både Williams och Reid (2010), Williams och Reid (2012) och 
Tierney och Foxs (2010) studier har rösten en central del i kvinnornas liv. Den inre rösten 
upplevs som väldigt dominerande och sträng som tar över och kontrollerar deras liv där allt 
kretsar kring viktnedgång. Röstens ord blir till lag och sjukdomen fyller deras liv. I Williams 
och Reids (2012) studie kallar kvinnorna rösten för olika namn vilket också framkommer i 
föreliggande studie. Rösten är ständigt närvarande och kan ses som en nära vän som 
förmedlar en falsk trygghet, vilket medför att kvinnorna upplever det svårare att ta sig ur 
sjukdomen. 
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Detta gör att kvinnornas livsvärld, hälsa och välbefinnande påverkas negativt då de hamnar i 
obalans både fysiskt, psykiskt och socialt. Den inre rösten gör att de avskärmar sig från 
omvärlden och därmed hamnar i ensamhet, vilket i sig leder till ett livslidande. Dahlberg och 
Segesten (2010) skriver att det är av stor vikt att se till kvinnornas livsvärld för att på så sätt 
kunna lindra deras lidande och främja deras hälsa och välbefinnande. 
 
I denna studie med biografier upplevde alla kvinnorna ett starkt kontrollbehov där de mer 
eller mindre strävade efter perfektion.  Att prestera sitt yttersta och vara andra till lags kunde 
ses som en central del i deras vardag.  Genom att ständigt försöka vara andra till lags 
upplevde de svårigheter med att finna sin egen rätta identitet och rätta plats i samhället.  
Denna känsla av brist på kontroll och okunskap om vem de egentligen var, slutade med att de 
i stället försökte styra över sin kost och motion då det var det enda som de kände att det hade 
kontroll över.  Detta visas även i Williams och Reid (2012) och Williams och Reids (2010) 
studier där sjukdomen är ett krystat sätt att hantera och ta kontrollen över sin livssituation och 
det dagliga livet.  
 
För flera av kvinnorna bidrar sjukdomen till skapandet av en ny identitet som i sin tur leder 
till ett ökat självförtroende och känslan av ett mer värdefullt liv (Williams & Reid, 2010).  Att 
ha kontroll över situationen kan ses som det allra viktigaste kännetecknet i sjukdomen då 
många faktiskt upplever någon form av tillfredställelse eftersom de känner sig speciella och 
mer betydelsefulla (Dignon, Beardsmore, Spain & Kuan, 2006; Espeset, Gulliksen, Nordbø, 
Skårderud & Holte, 2012; Tierney och Fox, 2010; Williams & Reid, 2010; Williams & Reid, 
2012). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det betydelsefullt för den enskilda individen 
att uppleva mening och sammanhang i livet. Varje individs handling har en mening som 
kräver en förståelse. I denna studie som baserades på biografier hade sjukdomens olika 
handlingar en stor betydelse. Att ha självkontroll var ett sätt för kvinnorna att ändå uppleva 
någon form av välbefinnande. 
 
I flera studier (Dignon et al., 2006; Espeset et al., 2012; Tierney och Fox, 2010; Williams & 
Reid, 2010; Williams & Reid, 2011) används kroppen som ett redskap till att förändra eller 
skapa en identitet, där kroppen är det enda som de känner att det kan kontrollera. En kontroll 
som med tiden upplevs spåra ur alltmer. Flera av kvinnorna känner sig kluvna då de både 
upplever en känsla av att ha kontroll och att inte ha kontroll. De menar att AN tar kontrollen 
över dem men då de är förtrogna med sjukdomen upplevs den därför som svår att släppa 
(Dignon et al., 2006; Williams & Reid, 2010; Williams & Reid, 2011). 
 
I föreliggande litteraturstudie visade det sig att de unga kvinnorna upplevde stora krav från 
samhället för hur en kvinna skulle vara och se ut. De ville leva upp till alla förväntningar och 
det perfekta idealet som omgivningen skapat, ett ideal som innebar att vara perfekt och inte 
misslyckas, ett krav som det visades vara svårt att leva upp till. Det framgick också i denna 
studie att de höga kraven från samhället i kombination med bristande omsorg från familj och 
dess omgivning var en utlösande faktor till sjukdomens uppkomst. I Dignon et al. (2006) samt 
i Espeset et al. (2012) studier framgår att kvinnorna upplever höga krav och förväntningarna 
från både sig själva, familjen, samhället och media. De höga kraven kvinnorna känner gör att 
de blir missnöjda med sig själva då de mestadels misslyckas med sina prestationer och de 
ouppnåeliga mål de sätter upp, vilket i sin tur gör att de pressar sig ännu mer. 
 
Dessa krav formar en osäkerhet hos kvinnorna och skapar ett lidande i försöket att nå 
perfektion. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) utsätts man i dagens samhälle ständigt för 
uppmaningar och råd till att se bättre ut och må bättre som människa. Förmodligen ger detta 
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varken hälsa eller välbefinnande och mitt i allt sökande finns risken att tappa bort sig själv 
och sin identitet. Det huvudsakliga syftet att finna sig själv blir då till raka motsatsen. Där 
individen varken finner sig själv, hälsan eller välbefinnandet, utan istället blir alltmer vilsen 
och sökande. De betonar också vikten av att veta vem man är som individ, hur väl man känner 
samt förstår sig själv. För att uppnå hälsa krävs det att acceptera ”jaget” och hitta ett sätt att 
leva med sig själv. 
 
För många kvinnor används AN som ett verktyg för att hantera sina känslor, ett sätt att 
antingen få distans till dem eller undvika dem helt (Espeset et al., 2012; Dignon, 2006; 
Williams & Reid, 2010; Tierney & Fox, 2010; Williams & Reid, 2011). I föreliggande studie 
med biografier var detta också framträdande då många hade svårt att hantera sina känslor. I 
Tierney och Fox (2010) upplever kvinnorna AN som bekväm då sjukdomen tog all fokus från 
andra bekymmer och smärtsamma känslor. I Espeset et al. (2012) studie framkommer det 
exempelvis tydligt att det kontrollerade matintaget är ett sätt för kvinnorna att hantera sin sorg 
eller nedstämdhet.  Det är genom att erhålla en stark självkontroll som de kan frigöra sig från 
den ilska de känner mot sig själva. I flera studier (Espeset et al., 2012; Williams & Reid, 
2010; Williams & Reid, 2011) undviker kvinnorna gärna situationer som utlöser känslor 
såsom att äta mat, kroppsfokuserade situationer eller personliga relationer. I föreliggande 
studie undvek kvinnorna spontana aktiviteter då de gärna ville dölja sitt svältbeteende från 
omgivning och för att kunna upprätthålla sina dagliga tvångshandlingar. Detta skapade i sin 
tur en känsla av ensamhet då de isolerade sig från omvärlden.  
 
Det framkom också att kvinnorna upplevde en rädsla som var väldigt svår att specificera. De 
var rädda för att exempelvis bli tjocka, att förlora någon som står dem nära eller att bli 
övergivna och ensamma kvar med sin sjukdom. Sammanfattningsvis uttryckte de en rädsla för 
själva livet, men att vara rädd för maten var enklare än att vara rädd för livet De visste således 
inte hur de skulle uttrycka sitt egentliga mående och AN blev därför deras sätt att uttrycka 
sina känslor. Genom svälten vill de visa för omgivningen hur deras livssituation såg ut. När 
kvinnorna väl blir uppmärksammade kan det vara svårt att se det egentliga problemet som är 
av psykosocial karaktär. I biografierna framgick det även att det kan vara svårt för 
omgivningen att få tillgång till kvinnornas livsvärld. Det krävs därför en öppenhet och 
följsamhet gentemot patientens livsvärld för att skapa förutsättningar till att se de 
bakomliggande orsakerna till självsvälten och därmed kunna lindra deras lidande (Dahlberg & 
Segesten 2010).   
 
 I flera studier (Dignon et al., 2006; Espeset., 2012; Tierney och Fox, 2010; Williams & Reid, 
2010; Williams & Reid, 2011) visas det tydligt att ett liv med AN är detsamma som ett liv i 
besatthet, där det är ständig fokus på kropp, mat och viktnedgång. Detta visades också i denna 
studie där vardagen i stort sett kretsade kring kost och motion och där det handlade om att få i 
sig så lite kalorier som möjligt samt förbränna så mycket som möjligt. För flera av kvinnorna i 
biografierna övergick träningen till att bli mer manisk. Att träningen upplevs som ett tvång 
framkommer även i Dignon et al. (2006) studie, där anorexipatienter straffar sig själva med 
överdriven motion om de inte uppnått sina mål med svältbeteendet. De förklarar även att 
deras matrestriktioner och träning kunde likna en spiral då positiva känslor uppstår vid 
viktnedgången. Dessa tvångshandlingar bidrog i den nuvarande studien till att de isolerade sig 
på grund av att de vill bevara känslan av kontroll. Att kontrollera sin situation kan medföra en 
känsla av välbefinnande för kvinnorna men innebär samtidigt ett stort lidande då kontrollen 
innefattar isolering och bristande social samvaro. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är 
balansen mellan gemenskap och ensamhet betydelsefull för skapandet av välbefinnande. De 
menar att ensamheten är nödvändig för att få kontakt med och uppnå en inre balans i sig själv, 
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men de påpekar också att ensamheten måste vara något individen spontant söker sig till då det 
annars kan leda till ett inre lidande.  
  
En känsla av skuld och skam kunde också ses som märkbar i studien med biografier, där 
många upplevde en stark avsky gentemot sig själva, att ha dessa känslor skapade i sin tur 
skuldkänslor gentemot nära och kära.  De ansåg sig inte vara värda att må dåligt då de själva 
skapat lidandet. Det självdestruktiva svältbeteendet visar sig även i Williams och Reids 
(2010) studie där sjukdomen ses som ett sätt att både skada sig själv, men också andra.  I 
föreliggande studie kunde även andra självskador göra sig bemärkta då detta ansågs vara ett 
sätt att minska den ångest som kvinnorna ständigt upplevde samt att de upplevde den fysiska 
smärtan som mer hanterbar. En gemensam komponent i de genomgångna studierna (Dignon 
et al., 2006; Espeset., 2012; Tierney och Fox, 2010; Williams & Reid, 2010; Williams & 
Reid, 2011) är att alla kvinnorna upplever någon form av självförakt och avsky. De upplever 
sig otillräckliga och oattraktiva i sina kroppar och många anser att ”lycka” är lika med att vara 
smal och så länge de blir smala så blir allt bra. I Dignon et al. (2006) upplever kvinnorna 
dessutom någon form av avsaknad, att de har ett tomt hål inom sig. För flera av dem kan AN 
ses som en lösning på alla deras problem, då sjukdomen fyller ut det hål som de upplever sig 
ha på” insidan”. Denna avsaknad visade sig också i den aktuella studien där flera av 
kvinnorna hade en oförmåga att ta emot någon form av kärlek. De avvisade närheten 
samtidigt som de hungrade efter någon som kunde fylla deras inre tomhet. För att orka leva 
med sig själv varje dag och uppleva en känsla av välbefinnande, krävs det att individen 
känner sig hemma i sin kropp.  Det krävs såväl en öppenhet som följsamhet inför den 
enskildas livsvärld för att få en förståelse för hur kroppen upplevs hos den unika individen 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Slutsats 
Studiens slutsats var att kvinnor med anorexia nervosa upplevde sig som två skilda individer 
vilka ständigt förde en inre kamp mot varandra. En ond röst som fick dem att sträva efter 
viktnedgång och påtalade hur värdelösa de var. Sjukdomen hade såväl positiv som negativ 
inverkan på deras livsvärld. Positivt var att sjukdomen ofta medförde en stark känsla av inre 
kontroll vilket upplevdes som ett välbefinnande då ångesten tillfälligt minskade. Men också 
ett lidande då kontrollen bidrog till att många isolerade sig, vilket gav upphov till ensamhet. 
Flera av kvinnorna upplevde en avsaknad av identitet vilket lämnade ett tomrum, ett tomrum 
som sjukdomen fyllde ut, detta gjorde att flera av dem hade svårt att tillfriskna och lämna 
sjukdomen. Det framkom i studien att en anledning till sjukdomens uppkomst var att många 
upplevde en stor rädsla och osäkerhet för livet. Kvinnorna upplevde att stödet från familj, 
vänner och omgivning var avgörande för vägen till ett friskare liv. Det är viktigt att som 
sjuksköterska ha denna kunskap om sjukdomen och hur den upplevs för den unika individen 
för att kunna lindra lidandet och främja såväl hälsan som välbefinnandet. Då flera av 
kvinnorna upplevde ett dåligt bemötande inom sjukvården ledde detta till ett minskat 
förtroende och därför är det viktigt som sjuksköterska att vara öppen inför patienternas 
livsvärld och se den enskilda individen för att förstå de bakomliggande orsakerna till 
sjukdomen.  
 
Det är viktigt att poängtera att det inte bara handlar om rädsla för maten utan att det egentliga 
problemet sitter i deras inre och inte i vikten i sig. Det framkom även att flera av kvinnorna 
upplevde anorexicentren både som bra och mindre bra för tillfrisknandet. Det positiva var 
upplevelsen av gemenskap då de kunde dela sina tankar med andra. Samtidigt påverkade de 
varandra negativt då de tog efter varandras sjuka beteende och hade därför svårt att släppa 
taget om sjukdomen. Något som bör funderas över är hur väl utvecklad anorexivården 
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egentligen är och om det faktiskt gynnar den enskildes väg till tillfrisknande. Som 
sjuksköterska är det följaktligen viktigt att inte dra förhastade slutsatser utan att försöka se 
bortom det ögat når. Även en normalviktig kvinna kan ha anorektiska tankar och det är viktigt 
att de inte blir nekade vård för att de inte uppnår de kriterier som vården sätter upp för att få 
hjälp med sin sjukdom. Fokus bör därför läggas på att uppmärksamma samhället om vad 
sjukdomen har för djupare innebörd och hur vanligt det är och varför det förekommer i dagens 
samhälle. Detta bör göras för att kunna förhindra sjukdomens uppkomst men också för att så 
tidigt som möjligt stödja och hjälpa de individer som redan drabbats av sjukdomen. Genom 
denna studie har författarna fått en bredare kunskap och förståelse för kvinnors upplevelser av 
att leva med anorexia nervosa. Detta har lett till en ökad medvetenhet om ätstörningars 
utbreddhet i samhället och hur viktigt det är att ha en öppenhet och följsamhet inför deras 
unika livsvärld för att i framtiden kunna erbjuda en god och individanpassad vård. 
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Jätten i spegeln: en bok om kampen mot anorexi och andra ätstörningar 
Helene Arkhem, 2007, Sverige 
 
Mikaela är en helt vanlig tjej som drabbas av anorexia nervosa. Detta är hennes historia under 
hennes 11 åriga kamp för att bli frisk från sjukdomen. Vi får följa henne genom journalisten 
Helene Arkhem som följde Mikaela under två år, men även från utdrag ur Mikaelas dagbok.  
 
 
Det är bäst att glömma hela kroppen: om ätstörningar 
Laura Hakala (red) Janina Orlov (övers), 2002, Finland 
 
Laura Hakala är redaktör för denna bok och har själv lidit av ätstörningar. Hon bestämde sig 
för att ta reda på varför hennes tankevärld förändrades så drastiskt och valde därför att samla 
elva kvinnors livsberättelser om hur det är att leva med ätstörningar. Det är bara fyra av 
kvinnornas livsberättelser som ingår i studien. 
 
 
Svältland – landet bortom allt förnuft 
Johanna Mattsson & Jeanette Gansmo, 2006, Sverige 
 
Detta är en självbiografi som utgår från dagboksanteckningar skriven av Johanna 22 år som 
drabbas av anorexia nervosa. Hon berättar om sin högsta önskan som handlade om att bli smal. 
Hon tar oss med in i drömmen som istället visar sig vara en ren mardröm präglad av tankar kring 
mat och viktnedgång. Läsaren får följa hennes kamp för att bli fri från sjukdomen och komma 
bort från svältlandet. Johanna har fått hjälp av sin mamma att skriva boken. 
 
 
Genom helvetet: om fotboll, kärlek och anorexi 
Tina Nordlund & Simon Bank, 2006, Sverige 
 
Tina Nordlund var en av Sveriges bästa fotbollsspelare och hade allt som många önskade sig. Men 
25 år gammal drabbas hon av anorexia nervosa och livet förändras drastiskt.  Detta är hennes 
självbiografi där hon tar oss med in i sina innersta tankar som handlar om allt från barndomen, 
fotbollen, prestationskraven och hennes fixering av mat och träning. Tina beskriver i detalj hur 
sjukdomen påverkade henne och hur den drog in henne i helvetet. 
 
 
En anorexisaga 
Mea Suhonen Frohm, 2008, Sverige 
 
Denna självbiografi handlar om Mea som ger läsaren en inblick i hur det är att leva med 
anorexia nervosa i form utav dagboksteckningar. Hon bjuder in oss i sin anorexisaga där vi får 
följa hennes upplevelser av sjukdomen och hennes väg till ett tillfrisknande. 
 
 
 
 



 

 

Varje dag har vi en liten tävling 
Hanna Österberg, 2007, Finland 
 
Självbiografin handlar om Hanna och är baserad på hennes dagboksanteckningar. Hon 
drabbas av anorexia nervosa i unga tonåren. Hon berättar om hur hon blir fixerad vid mat och 
träning och om sina tankar kring mat och träning. Läsaren får följa hennes kamp mot 
sjukdomen som hon varje dag har en tävling mot och som hon vägrar låta ta för stor plats i 
hennes liv 
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Huvudkategorier Underkategorier 

Upplevelsen av att leva med anorexia 
nervosa 

Ätandets regler- ett kontrollbehov 
Den levda kroppen 
Kampen mellan det onda och det goda 

Kvinnornas uppfattning om 
bakomliggande orsaker till anorexia 
nervosa 

Samhällets krav och ideal 
Utlösande faktorer 

Känslornas olika uttryck 

Skuld och skam 
Ångest 
Självförakt 
Rädsla och ensamhet 

Den svåra vägen till ett friskare liv 

Upplevelser av vårdpersonal 
Upplevelser av behandlingscenter 
Viljan att bli frisk 
Stöd 
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Koder Underkategori Huvudkategor
i 

”Den värsta rädslan är 
rädslan att bli övergiven, 
tanken på den absoluta 
ensamheten. Jag skulle 
sväva omkring i min egen 
tomhet utan någon eller 
någonting. Jag skulle inte 
se, jag skulle inte höra eller 
känna något. Jag skulle 
vara levande död (Mari, 22 
år).” (Hakala, 2000) 
 

Den värsta 
rädslan är att 
bli övergiven 
och ensam 
kvar i en 
tomhet.  

Rädslan 
över att bli 
övergiven 
och 
ensam. 

Rädsla och 
ensamhet 

Känslornas 
olika uttryck 

”Jag skakar och ångesten 
fyller upp hela min kropp. 
Jag är helt full med svart, 
vidrig, tung och tjock 
ångest. Den värker, vrider, 
skriker, skär och vrålar 
inom mig //  den vill bara 
plåga mig så mycket den 
kan utan att jag dör.” 
(Österberg, 2007) 
 

Ångesten 
fyller min 
kropp som är 
full med svart 
och tung 
ångest. Den 
plågar mig.  

Plågsamt 
ångest-
fylld 
kropp. 

Ångest Känslornas 
olika uttryck 

”På grund av mina korta 
och knubbiga ben var jag 
halva huvudet kortare än 
mina jämnåriga kamrater 
och jag trodde att det var 
orsaken till man retade mig. 
// Jag var hela tiden 
föremål för tuffingarnas och 
andra ledargestalters 
gliringar; jag var en 
stinkande, fånig mallgroda, 
som ’inte ens dög till 
hora’(Jenni, 22 år).” 
(Hakala, 2000) 
 

Mina korta och 
knubbiga ben 
gjorde att man 
retade mig. Jag 
var ständigt 
utsatt för 
mobbning. Jag 
dög inte. 

Mobbning Utlösande 
faktorer 

Orsaken till 
sjukdomen 


