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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörningssjukdom där den drabbade på grund av en 
förvrängd självbild och dålig självkänsla svälter sig själv i kombination med överdriven 
träning. Sjukdomen är betydligt vanligare hos kvinnor, då 90 % av de drabbade är just 
kvinnor.  
Syfte: Syftet är att skildra olika kvinnors sätt att hantera att leva med anorexia nervosa. 
Metod: En kvalitativ innehållsanalys användes i denna litteraturstudie. Studiens underlag var 
fem självbiografier som var skrivna av kvinnor som haft sjukdomen anorexia nervosa. 
Resultat: Tre huvudkategorier framkom med två underkategorier vardera. Den första 
huvudkategorin var; Ökat kontrollbehov – en hjälp att mildra ångesten med 
underkategorierna; Kontroll över maten och Kontroll över träningen. Den andra 
huvudkategorin var; Känslorna – det inre kriget följt av underkategorierna; De drabbades 
känslokaos och De drabbades upplevelser av anhörigas känslor. Den tredje och sista 
huvudkategorin som framkom var; Bristande självkänsla med underkategorierna; Självförakt 
och Förvrängd självbild. 
Slutsats: Anorexia nervosa är en mycket komplex och individuellt upplevd sjukdom. 
Kvinnorna kämpar med ett inre krig där de slåss mellan känslorna av att vilja tillfriskna från 
sjukdomen men ändå inte behöva öka i vikt. Den förvrängda självbilden försvårar kampen att 
släppa taget om sjukdomen och gå mot ett tillfrisknande. 
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INLEDNING 
 
Den kommande litteraturstudien ska skildra olika kvinnors hantering av att leva med anorexia 
nervosa. Det ger en tydlig bild av hur individuell sjukdomen är och det tydliggör även vikten 
av att se den unika livsvärlden hos varje enskild individ som drabbats av anorexia nervosa. Vi 
har valt att göra studien utifrån kvinnors perspektiv då nio av tio av alla som är drabbade av 
anorexia nervosa är kvinnor. För allmänsjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap i hur 
denna sjukdom kan te sig och kunna förstå de drabbades upplevelser. Vårt intresse för 
sjukdomen grundar sig i det växande problemet i samhället där medias extrema skönhetsideal 
kan leda till att många kvinnor med dålig självkänsla insjuknar i denna komplexa sjukdom. Vi 
har även egna personliga upplevelser och erfarenheter av sjukdomen vilket stärker vårt 
intresse. 
 
 
BAKGRUND 
 
Anorexia nervosa är en ätstörningssjukdom som innebär självsvält som ofta är kombinerad 
med överdriven konditionsträning. Anorektikern skapar en orealistisk självbild som är felaktig 
och förvrängd. Anorektikerns mål är oftast att nå ett lågt BMI (Body Mass Index) och genom 
detta uppleva en känsla av kontroll över sin kropp (Allgulander, 2008).  
 
Anorexia nervosa drabbar cirka 1 % av alla kvinnor och 0,1 % av alla män i Sverige. Av alla 
drabbade är det således 90 % som är kvinnor. Det uppskattas att 50 % av alla drabbade blir 
friskförklarade tio år efter insjuknandet och att 10 % av de drabbade dör under samma 
tidsram. Det finns även en återfallsrisk hos de drabbade med anorexia nervosa 
(Kunskapscentrum för ätstörningar, 2013).  
 
Espeset, Gulliksen, Nordbø, Skårderud och Holte (2012) menar att brist på självkänsla leder 
till det onormala beteendet som anorexia nervosa för med sig, när det gäller självsvält och 
överdriven träning. Den bristande självkänslan förstärker också de negativa känslorna som till 
exempel ilska, ensamhet, rädsla och hopplöshet. Konsekvensen av att anorektikern inte kan 
hantera dessa känslor som friska människor är att hon har svårare att öppna upp sig om dessa 
känslor och därför sluter sig mer och faller då djupare ner i sin sjukdom. Det grundar sig även 
i ett orealistiskt skönhetsideal där unga kvinnor ställer högre krav på sig själva. Detta 
orealistiska krav förstärkts av media, speciellt när det gäller kvinnors utseende. Sjukdomen är 
därför ofta ett symtom på en låg självkänsla (Klasén McGrath, 2012). Personerna som är 
drabbade skapar sedan olika strategier för att kunna hantera dessa negativa känslor. Dessa 
strategier kan till exempel vara att undvika matintag, att koncentrera sina tankar på mat, kropp 
och vikt istället för att fokusera på sitt egentliga mående eller att genom överdriven träning 
försöka kontrollera sina negativa känslor rörande sin självbild. ”I could get a kick by 
restricting my food intake…it made me happy!” (Espeset et al., 2012). Utifrån Money, 
Genders, Treasure, Schmidt och Tchanturias (2011) forskning framkommer att en ytterligare 
strategi de drabbade individerna kan ha är att undvika och blockera sina negativa känslor för 
att inte tappa kontrollen. De menar dock att anorektiker bör lära sig att negativa känslor inte 
alltid är något dåligt, då individen oftast mår sämre när hon stänger inne dessa känslor. Ur ett 
patientperspektiv straffar anorektikern sig för de negativa känslorna genom att undvika 
matintag och träna hårt, det blir lätt en ond cirkel (ibid). 
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Williams och Reid (2012) menar att anorexia nervosa ofta ses som en somatisk sjukdom och 
associeras med självsvält men att den egentligen har en psykisk grund som bottnar i att den 
drabbade individen har en fixering vid matintag och vikt. Deras åsikter står i motsats till 
Allgulanders (2008) då denne menar att anorexia nervosa egentligen är en somatisk sjukdom 
som sedan kan utvecklas till psykisk ohälsa och som i längden förvärrar hela 
sjukdomsförloppet. Det förvärras då den drabbade individen blir mer och mer fixerad vid mat 
och vikt och fortsätter sedan lätt in i en ond spiral som den drabbade har svårt att ta sig ur. 
Allgulander (2008) menar också att eftersom hjärnans egna belöningssystem aktiveras av 
kombinationen svält och ökad kroppsaktivitet, driver det den drabbade individen att fortsätta 
med självsvälten vilket leder till att anorexia nervosa så småningom utvecklas. En stor faktor i 
anorexi är känslan av att ha kontroll över matintaget och över sin vikt. Då den ursprungliga 
faktorn till insjuknandet ofta beror på till exempel låg självkänsla, svåra perioder i livet eller, 
som tidigare nämnts, skönhetsidealet som media förmedlar, kommer känslan av att ha kontroll 
bli anorektikerns största strävan (ibid). Då individen ska försöka tillfriskna förloras den 
kontrollen, vilket kan leda till att individen upplever mycket ångest. Detta beskriver Long, 
Wallis, Leung och Meyer (2011) i sin artikel och menar att ångesten blir påtagligt starkare när 
personer med anorexi som är inlagda på en avdelning måste äta bestämda måltider med ett 
visst antal kalorier om dagen. Deras kontrollbehov går förlorat vid dessa tillfällen och 
eftersom deras förvrängda uppfattning om sig själva då ifrågasätts kan detta således leda till 
ångest (Klasén McGrath, 2012).  
 
Patching och Lawler (2009) beskriver vidare att de drabbade inte upplever kontroll över sitt 
liv förrän de tillfrisknat. Det kan upplevas märkligt då de under hela sjukdomsförloppet 
strävat efter att ha kontroll över sitt liv och först får detta då de tillfrisknat från sjukdomen. 
Kontrollen som kvinnorna är fixerade vid handlar om matintaget och viktminskningen som de 
upplever sig kunna få kontroll över, då mycket annat i deras liv är okontrollerbart. När de 
sedan tillfrisknat från sjukdomen upplever de drabbade kvinnorna att de har kontroll över 
mycket mer i deras liv än de haft under sjukdomstiden (ibid). 
 
Både Allgulander (2008) och Long et al. (2011) menar att behandlingen av anorexia nervosa 
går, i stora drag, ut på att lära den drabbade individen att äta igen. Long et al (2011)  belyser 
dock även risken för återfall, då människor med anorexia nervosa fortfarande är psykiskt 
sårbara oavsett om de gått upp i vikt och alltså tillfrisknat somatiskt. Det finns även 
ätstörningskliniker där patienter kan komma för öppenvård men också bli inlagd och få 
slutenvård. Vården individanpassas och inkluderar bland annat kognitiv beteendeterapi, 
läkemedel och stöd vid måltider (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2012). Patching och 
Lawler (2009) stärker detta och menar att det inte finns endast en standardbehandling till 
anorexia nervosa utan den måste utformas efter den unika individen. 
 
Ross och Green (2011) hävdar vidare att förändringen för den drabbade individen måste börja 
inifrån för att sjukvårdens behandling ska bli framgångsrik. Om en patient är inlagd på en 
avdelning och har stadigt gått upp i vikt, det vill säga tillfrisknat somatiskt, är det ibland 
känsligt att skriva ut denne då den psykiska kampen, det vill säga individens tankar och 
känslor om sig själv, kanske ännu inte har förändrats. Det somatiska och de psykiska 
elementen i sjukdomen har inte alltid samma hastighet när det gäller tillfrisknande för 
individer med anorexia nervosa (ibid). 
 
Individer med anorexia nervosa beskriver också att de inte kan tillfriskna för någon annans 
skull än deras egen. Om de till exempel går till en behandlingsenhet för sin partners skull är 
det stor risk att de endast fullföljer behandlingarna tills symtomen för anorexin försvunnit och 
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löper alltså då inte linan ut vad gäller att gå upp till en normal vikt och upprätthålla vikten. 
Många kvinnor med anorexia nervosa förklarar att även om de varit friskförklarade i över ett 
år anser de ändå att de fortfarande kämpar med att behålla vikten och inte falla tillbaka i sjuka 
ovanor där självsvält åter blir fokus (Federici & Kaplan, 2007).  
 
Sammanfattningsvis är sjukdomen mycket komplex med både somatisk och psykisk 
problematik. Det är en sjukdom som långsamt tär på den drabbade och med tiden byggs en 
förvrängd självbild upp vilket leder till att de drabbade har svårare att bryta sitt sjuka mönster. 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Vårdvetenskapen och ett vårdvetenskapligt synsätt kommer att genomsyra denna 
litteraturstudie. Kunskapen om vårdandet produceras genom vårdvetenskapen. Vårdandet ska 
utföras enligt beprövade metoder och evidensbaserad omvårdnad. Evidensbaserad omvårdnad 
utgör grunden för ett hälsofrämjande vårdande (Wiklund, 2003). Därför måste detta tillämpas 
i vården av patienter med anorexia nervosa, då vården ska bli så optimal som möjlig. 
Vårdvetenskapen omfattar många begrepp som ser till människan och dennes liv. Begrepp 
som livsvärld, den levda kroppen och hälsa är vanligt förekommande i vårdvetenskapen och 
är även överförbara till varje människa, inte minst till människor med anorexia nervosa 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Livsvärld: 
Livsvärlden är högst personlig och unik för varje människa och måste ligga som grund i ett 
patientfokuserat omvårdnadsarbete. Livsvärlden speglar en människas kropp, själ och ande, 
alltså den levande människan. När människan inte längre är förankrad i sin kropp och vågar 
möta sina känslor förändras livsvärlden. Alla människor förstår världen som de upplever den 
genom sin livsvärld, det vill säga, utifrån sina egna erfarenheter, upplevelser och sitt eget 
sammanhang. Även om världen kan erfaras tillsammans med andra människor, har allas 
livsvärld en unik prägel, vi bär alla vår egen ryggsäck (Dahlberg & Segesten, 2010). De som 
är drabbade av anorexia nervosa ser världen och sig själva med förändrade ögon. Deras 
livsvärld blev förändrad genom sjukdomen och även deras syn på sin egen hälsa har rubbats. 
 
Den levda kroppen: 
Livsvärlden ligger till grund för den levda kroppen. Den kan utifrån ett existentiellt perspektiv 
förstås som ett subjekt. Varje människa har en unik levd kropp som är fylld av erfarenheter, 
känslor och upplevelser. Den levda kroppen sammankopplar det fysiska, psykiska, 
existentiella och andliga aspekterna i varje människa och det är genom vår levda kropp som vi 
får tillgång till vår livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Hos en anorektiker har den levda 
kroppen blivit ett objekt som endast är till för att kontrolleras när det gäller matintag och vikt. 
Hos en kvinna med anorexia nervosa är exempelvis självbilden förvrängd och livsvärlden 
förändrad, när hon ser sig i spegeln ser hon inte längre sig själv utan spegelbilden uppenbarar 
sig som förvrängd i hennes ögon. För att kunna bejaka varje människas egen hälsa och ge 
redskap till patienten för att optimera vården måste därför livsvärlden tillsammans med den 
levda kroppen alltid stå i fokus vid omvårdnadsarbetet, då varje patient är individuell 
(Dahlberg & Segesten, 2008).  
 
Hälsa: 
Dahlberg och Segesten (2008) menar att både den existentiella och biologiska dimensionen av 
livet har en betydelse för att en människa ska uppleva hälsa. Vidare beskrivs att upplevelsen 
av hälsa är att människan ska vara i stånd till att kunna genomföra både stora och små 
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livsprojekt som är viktiga för denne individen. Då anorektikern förlorar sin kontroll över 
tillvaron tappas känslan av att vara i stånd till och därmed går upplevelsen av hälsa förlorad. 
Wiklund (2003) stärker detta genom att beskriva hälsa som en mångdimensionell enhet. Hälsa 
kan också beskrivas som välbefinnande men upplevelsen är unik för varje människa.   
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Anorexia nervosa är en sjukdom som inkluderar självsvält med överdriven träning och ett 
svagt självförtroende. Det är vanligare att kvinnor utvecklar sjukdomen och även om 
tillfrisknande kan ske finns en återfallsrisk. Anorexia nervosa är såväl en psykisk som 
somatisk sjukdom där känslan av att ha kontroll står i fokus. De drabbade tar kontroll över 
maten och vikten då de upplever sig inte ha kontroll över något annat i sitt liv. 
Behandlingsalternativen är många och består av bland annat kognitiv beteendeterapi, 
läkemedel och matstöd. De är individanpassade och går i stora drag ut på att lära den 
drabbade individen att äta utan att uppleva ångest. Den drabbade kan upplevas som 
tillfrisknad fastän den inte är det då den psykiska kampen startar långt efter den somatiska 
kampen. Den sjuke måste själv bestämma sig för att bli frisk för att det ska kunna ske. 
Problematiken kring anorexia nervosa kan försvåra för vårdandet eftersom varje drabbad 
individ har unika erfarenheter av sjukdomen, därför måste vårdpersonalen lägga extra mycket 
fokus på att arbeta utifrån ett patientfokuserat vårdande. Som allmänsjuksköterska är det av 
stor vikt att ha kunskap om sjukdomar som anorexia nervosa då dessa patienter dyker upp på 
de flesta sorters kliniker eller avdelningar. 
 
Denna studie utgår från ett livsvärldsperspektiv och belyser olika kvinnors livsvärldar och 
deras unika erfarenheter i dessa, med utgångspunkt i deras sjukdom och tillfrisknandet från 
denna. Denna kunskap behövs för att öka förståelsen för den subjektiva självbilden och att 
alla individer ska ses utifrån sina egna förutsättningar. Det belyser också vikten av 
individanpassad vård.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet är att skildra olika kvinnors sätt att hantera att leva med anorexia nervosa. 
 
 
METOD 
 
En kvalitativ metod användes i denna litteraturstudie för att på bästa sätt öka förståelsen för 
upplevelserna och erfarenheterna av hanteringen av att leva med anorexia nervosa. Detta 
stärker Polit och Beck (2012) då de menar att den kvalitativa metoden är den mest angelägna 
att använda då subjektiva upplevelser ska studeras. Självbiografier valdes då författarna ville 
få en helhetsbild av problematiken kring anorexia nervosa.  
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Datainsamling: 
Denna litteraturstudie baseras på fem stycken utvalda självbiografier söktes fram i en databas. 
Självbiografierna ska vara skrivna av kvinnor som varit sjuka i anorexia nervosa och sedan 
blivit friskförklarade. Självbiografiernas innehåll granskades enligt Segestens (2012) 
checklista för källkritik av tryckt text (se bilaga 1) där inklusionskriterier som vilka författarna 
var, när källan trycktes och där biografierna kritiskt granskades med avseende på studiens 
syfte. För att sökningen skulle bli strukturerad söktes biografierna upp i LIBRIS, som är en 
nationell bibliotekskatalog. Sökorden som användes var ”Självbiografier, Anorexia, Biografi 
och Anorexi”. Dessa sökord matchades sedan tillsammans och fynden som kom fram i 
sökningarna i LIBRIS (se bilaga 2) matchade syftet väl och antalet var tillräckliga för 
litteraturstudien och därför användes inte fler databaser än denna. Urvalet av böckerna fanns 
på Växjö Universitetsbibliotek vilket författarna ansåg var tillräckligt.   
 
Urvalsförfarande: 
 
Inklusionskriterier för böckerna som ska väljas var att de måste vara skrivna av kvinnor som 
själva haft sjukdomen och då skriver om sina egna erfarenheter. Då nio av tio anorektiker är 
kvinnor är sjukdomen vanligare hos denna målgrupp och därför valdes bara kvinnliga 
författare till översikten. De skulle även vara skrivna på svenska och vara max 15 år gamla.  
Dessa inklusionskriterier användes för att avgränsa studien. För att inga feltolkningar av de 
beskrivna upplevelserna skulle göras valdes endast böcker på svenska. Författarna till studien 
ansåg, utifrån inklusionskriterierna, att biografierna innehöll lämpligt empiriskt material 
eftersom de är skrivna av kvinnor som beskriver sina egna erfarenheter av sjukdomen och 
ansågs då vara tillförlitliga och passande för studien. Nackdelen med självbiografier skulle 
kunna vara att kvinnorna gjort medvetna val om vad som ska tas med eller inte i böckerna. 
Exklusionskriterierna för biografierna var att inga män skulle ha skrivit om sina erfarenheter 
av sjukdomen då endast en av tio anorektiker är män. Böckerna skulle heller inte vara äldre än 
15 år gamla och författarna till böckerna skulle inte vara skrivna av någon annan än de som 
berättade om sina egna upplevelser och erfarenheter om sjukdomen anorexia nervosa.  
 
Dataanalys: 
För att förståelsen av texternas innehåll skulle bli djupare analyserades dessa utifrån en 
kvalitativ manifest innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Författarna läste 
grundligt igenom böckerna var för sig för att en egen uppfattning om dem skulle skapas. 
Därefter selekterade författarna noggrant ut meningsenheter, också detta var för sig, utifrån 
syftet. Sedan kondenserade de dessa tillsammans. Kondensering betyder att en meningsenhet 
förkortas utan att innehållet förändras. Kondenseringen gjorde författarna tillsammans för att 
se om samma eller liknande meningsenheter hade valts ut. I nästa steg utformade författarna 
koder tillsammans utifrån de kondenserade meningsenheterna. Dessa koder använde sig 
författarna av för att kunna få fram tydliga och passande underkategorier och huvudkategorier 
för ett tydliggörande av resultatet (ibid) (se bilaga 3). 
 
 
FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 
Helsingforsdeklarationen (2008) innehåller olika etiska aspekter i relation till forskning med 
”mänskliga subjekt”. Om deltagarna i studien hade intervjuats hade de då haft en möjlighet att 
vara anonyma men då självbiografierna är publicerade för allmänheten gäller inte 
anonymiteten för dessa författare. Däremot ska författarna till denna litteraturstudie hantera 
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materialet på ett etiskt sätt och då inte kränka författarna genom att medvetet förvränga 
innehållet av deras berättelser. Materialet som framkommer i denna studie ska endast 
användas för denna litteraturstudies syfte (ibid).  
Författarna till denna studie är medvetna om sina förförståelser, det vill säga egna erfarenheter 
och tankar kring studiens ämne. Att ha en vetskap om sin egen förförståelse gör det möjligt att 
lägga den åt sidan och genomföra studien med ett öppet sinne för vad som komma skall. Det 
är viktigt då ett tillförlitligt och trovärdigt resultat inte ska färgas av författarnas egna åsikter 
(Axelsson, 2008).  
 
 
RESULTAT 
 
Ur självbiografierna framkom tre huvudkategorier med två underkategorier i respektive 
huvudkategori. Den första huvudkategorin var; Ökat kontrollbehov - en hjälp att mildra 
ångesten med underkategorierna; Kontroll över maten och Kontroll över träningen. Den 
andra huvudkategorin var; Känslorna – det inre kriget följt av underkategorierna; De 
drabbades känslokaos och De drabbades upplevelser av anhörigas känslor. Den tredje och 
sista huvudkategorin var; Bristande självkänsla och fick underkategorierna; Självförakt och 
Förvrängd självbild. 
 
Ökat kontrollbehov – en hjälp att mildra ångesten 
 
Kontroll över maten 
I självbiografierna framkom att kontroll över maten var en av de viktigaste aspekterna för en 
anorektiker. Det blev deras sätt att uttrycka och bekämpa den frustration som fanns 
inombords. Maten blev en fiende och att undvika denna fiende blev ett hjälpmedel att nå det 
onåbara målet – att bli nöjd med sin vikt. Då kvinnorna i självbiografierna upplevde att de inte 
hade kontroll över något i sina liv tog de istället kontroll över maten. Maten och måltiderna 
blev något de kunde styra och de kunde kontrollera hur mycket de stoppade i sig varje dag. 
Kvinnorna ägnade all sin tid åt att hitta på undanflykter för alla i sin omgivning då det gällde 
att undvika matsituationer. 
 
”Om jag gör det kan jag säga till mamma att jag äter lunch där, och där borta kan jag säga 
att jag äter hemma” (Apostolides, 2000, s. 40). 
 
Även om kvinnorna såg maten som en fiende hade de inga problem med att laga mat, men de 
lagade då maten till andra och åt aldrig av den själv. En kvinna menade att hon tyckte om att 
se på när andra åt när hon själv inte gjorde det, då kände hon sig stark som kunde motstå 
matlusten. Några kvinnor menade också att de inte heller tyckte sig förtjäna maten och 
skämdes för att äta inför andra. De upplevde då att dessa ”åskådare” också tyckte att 
kvinnorna inte förtjänade att vräka i sig maten.  
 
”Åt gjorde jag bara om jag själv tyckte att jag förtjänade det, och jag ville inte att någon 
skulle tro att jag tyckte det” (Åkerman, 2011, s. 85). 
 
I självbiografierna framkom vidare att kvinnorna bestraffade sig själva genom att avstå från 
maten. Känslor som att de var värdelösa och att de inte var förtjänta till att äta låg till grund 
för denna bestraffning.  
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”Genom att låta bli att äta bestraffade jag mig själv för något jag inte förstod //” (Strandberg, 
2000, s. 12). 
 
Några av kvinnorna trodde att ångesten och känslan av värdelöshet skulle försvinna om de lät 
bli att äta. Vissa kunde även känna att den starka ångesten bedövade hungern. Utåt visade de 
något som tenderade att tolkas som eufori men på insidan låg ångesten och grodde. Denna 
euforikänsla hos de drabbade var närvarande i början av sjukdomsförloppet men så 
småningom när sjukdomen tagit över allt mer övergick även denna känsla i ångest och de slöt 
sig allt mer från omvärlden. Ju längre de drabbade sjönk in i sjukdomen desto mindre mat åt 
dem för att försöka nå den ursprungliga euforikänslan.   
  
Kontroll över träningen 
Enligt kvinnorna i självbiografierna var maten och träningen starkt sammankopplad. Alla 
kalorier de åt var de tvungna att göra av med direkt i någon form av fysisk träning. Även om 
det bara handlade om att gå en extra gång i en trappa till att springa de sista metrarna hem från 
skolan.  
 
”Sedan gick jag ut och sprang och tränade för att straffa mig själv” (Nordlund, 2006, s. 98). 
 
Smärtan från träningen blev ett straff som de drabbade kvinnorna tyckte att de förtjänade. 
Även träningen kunde resultera i euforikänslor som i kombination med svält minskade 
ångesten initialt i början av sjukdomsförloppet. Men allt eftersom sjukdomen fortskred 
krävdes desto mer träning för att uppnå samma effekt av eufori och ångestdämpning. 
Dessvärre hade det en motsatt effekt med ökad ångest och minskade euforiska känslor i 
sjukdomens senare stadier. 
 
Den fysiska ansträngningen som träningen gav fick anorektikerna att känna av sin kropp som 
de annars flydde från. Känslor som skam, hat och ilska över sig själv fick utlopp genom 
träningen istället för att gå ut över deras nära och kära. Kontrollen över träningen samspelade 
mycket med matintaget.  
 
”Om jag tränade si och så mycket kunde jag bara äta si och så mycket. Annars skulle jag bli 
tjock, annars skulle jag vara värdelös” (Nordlund, 2006, s. 105). 
 
Många upplevde sig själva som misslyckade och värdelösa när de ätit men efter varje lyckad 
träning höjdes den falska självkänslan de bar på. Den de trodde var sann. Träningen blev 
också ett redskap för att hålla sig kvar i nuet. Känslorna inombords var så smärtsamma att den 
fysiska smärtan som träningen gav blev mer hanterbar och kunde lätta det som pågick på 
insidan för en stund. 
 
”Jag ger precis allt på det passet! Jag tar ut mig så att näsblodet rinner. Det känns så 
härligt! Det är som att gå en match emot ångesten och jag vinner. När jag idrottar och tar ut 
mig själv så spöar jag ångesten och fettet! (Österberg, 2007, s. 44). 
 
Den fysiska hälsan sviktade i takt med att träningen fortgick utan något större näringsintag. 
Kroppen började så småningom brytas ner och istället för att träningen blev något hälsosamt 
och kroppsuppbyggande började några av kvinnorna få symtom som yrsel, illamående och 
huvudvärk. Istället för att se detta som en varningssignal tolkade kvinnorna symtomen som 
ångestrelaterat och tränade då än mer för att dämpa ångesten.  
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Känslorna – det inre kriget 
 
De drabbades känslokaos 
Alla kvinnorna upplevde ett krig med sig själva inombords. Å ena sidan visste de att de hade 
ett sjukt beteende och ville bli friska från detta, å andra sidan var de stolta över var de 
åstadkommit och hur starka de hade varit för att komma så långt med sin viktnedgång. 
Kvinnorna beskrev sig själva som två olika personer bundna till samma kropp. Den ena delen 
var frisk och ville äta medan den andra var anorektisk och blev aldrig nöjd med några resultat. 
 
”Det är helt ensamt i det där fängelset. Kroppen är murarna och självkontrollen är cellvakt // 
hur tar man sig ut?” (Nordlund, 2006, s. 180) 
 
De drabbade kände inte längre igen sina egna känslor och reaktioner på dessa. Känslor som 
svår ångest och rastlöshet krockade med känslan av hopplöshet och utmattning. Ett avslappnat 
tillstånd var så gott som omöjligt att uppnå för dessa kvinnor då tankar på mat, vikt och 
träning alltid cirkulerade i deras huvuden. Många av kvinnorna upplevde att de inte riktigt 
förstod sin egen sjukdom och att då ingen annan heller förstod den. Kvinnorna förstod inte 
hur sjukdomen uppkommit och ibland inte ens varför, vilket gjorde dem frustrerade över sin 
situation då de inte heller förstod hur de skulle orka ta sig ur den. 
 
”Varför kunde ingen förstå sig på min sjukdom, och varför kunde jag inte förstå den själv?” 
(Åkerman, 2011, s. 27) 
 
Alla kvinnorna i självbiografierna visste att de var tvungna att förändra sin livsstil för att bli 
friskförklarade och för att må bra. Men den inre kampen var motsägelsefull. Även om 
kvinnorna visste hur de skulle gå till väga så visste de inte om de ens skulle klara av den långa 
resan mot ett friskare liv. Anorektikerna beskrev sin sjukdom som en annan värld, en värld de 
byggt upp för att skydda sig själva. I den världen hade de mål som inte var realistiska i den 
verkliga världen. Vägen till att bli frisk var att rasera den värld de byggt upp under en lång tid 
i sin ensamhet. Det enda som stod i vägen för att rasera den världen var de själva. 
 
”Jag ville bli bra men ändå inte” (Strandberg, 2000, s. 18) 
 
Det problematiska känslokaos som huserade i anorektikerns kropp och själ gjorde att 
sjukdomen anorexia nervosa blev väldigt komplex.  
 
De drabbades upplevelser av anhörigas känslor 
Kvinnorna i självbiografierna kände skuld gentemot sina föräldrar och partners. De tyckte att 
de skadade dem genom sitt sjuka beteende men kunde ändå inte sluta. Några kvinnor beskrev 
behovet av att få prata ut om sina känslor men när de gjorde det inför sina föräldrar så märkte 
de att föräldrarna mådde dåligt av att höra deras dotters ångest. Det fick anorektikerna att 
sluta sig och inte vilja prata mer med sina föräldrar om sina problem. 
Taget ur en journalanteckning från en av kvinnornas självbiografi citeras läkaren: 
 
”Hon // bekräftar att hon har en tendens att så att säga bita ihop, så att andra inte alltid ser 
hur hon egentligen mår” (Österberg, 2007, s. 30) 
 
Skulden och skammen som kvinnorna kände inför sina nära fick dem att bygga upp en mur 
mellan sig själva och sina anhöriga. Muren skapade de för att skydda sina nära men i 
slutändan ledde det till att kvinnorna föll djupare ner i sin sjukdom då de uteslöt sina nära från 
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sina liv. Samtidigt beskrev de vikten av att ha stöd från nära och kära för att orka klara sig ur 
sin sjukdom och känna trygghet. Några av kvinnorna beskrev att närstående lätt gav upp då 
anorektikerna inte var mottagliga, och inte ansåg sig vara värda hjälpen och stödet de fick, 
men att det faktiskt i slutändan spelade roll och var viktigt för den drabbade att bara veta att 
deras anhöriga alltid fanns där för dem. 
 
 
 
Bristande självkänsla 
 
Självförakt 
 Samtliga kvinnor kämpade med det ständiga hatet mot sig själva. De brottades med tankar 
om att vara värdelösa och att andra människor också såg dem på ett likadant sätt, att det inte 
fanns någon som tyckte att de var bra. Hatet mot sig själva fick anorektikerna att objektifiera 
sin kropp och därigenom skapa ett frenetiskt kontrollbehov. 
 
”Jag trodde verkligen att allt var min egen skuld, att jag hade mig själv att skylla för att jag 
inte mådde bra” (Strandberg, 2000, s. 35). 
 
Alla misslyckanden i livet berodde på anorexin, enligt de drabbade, och bestraffningen yttrade 
sig i form av ett minskat matintag och ökad träning oavsett vad misslyckandet var. Kvinnorna 
tyckte sig inte förtjäna någonting, vare sig mat, glädje eller kärlek. Efter en tids sjukdom har 
anorektikern tryckt ner sig själv så mycket att hon tolkade allt från omvärlden negativt 
gentemot sig själv. Exempelvis kan anorektikern vända allt som sades och gjordes till att det 
var hennes eget fel. Hon såg sig som en bristande person utan värde och det måste hon 
straffas för.  
 
 
Förvrängd självbild 
Självbilden beskrev många av kvinnorna som svår att förstå. Det de såg i spegeln såg inte 
någon annan och en frustration växte fram som startade kampen att bli nöjd med spegelbilden. 
Hatet och föraktet de kände mot sig själva överskuggade den sanna kroppsuppfattningen då de 
upplevde att de ökade i vikt allt eftersom de tappade den. 
 
”Men så konstigt // anorektiker är ju magra // anorektiker är definitivt inga fettklumpar i alla 
fall. Jag kan inte vara en anorektiker” (Strandberg, 2000, s. 16). 
 
Målet med att bli smal grundade sig i den förvrängda självbilden då det redan var på väg att 
ske men utan att anorektikerna visste om det eller uppmärksammade det. När de uppnått målet 
med att bli smal trodde de att många problem skulle lösa sig, som att bli lycklig, vacker, och 
duktig. Men det visade sig att ju djupare ner i sjukdomen de föll desto högre steg kraven på 
sig själva och självkänslan blev bara sämre. 
 
”Nu skulle jag bli smal och lycklig. För att smal var lika med lycklig, det var jag övertygad 
om” (Strandberg, 2000, s. 12). 
 
Under hela sjukdomstiden hade kvinnorna haft en syn på sig själva som inte stämt överrens 
med verkligheten. När de sedan i början av den fysiska kampen förstått att de måste äta för att 
överleva och bestämt sig för att de ville leva, började även en psykisk kamp som visade sig 
skulle ta lång tid att överkomma. De var helt enkelt tvungna att bestämma sig själva för att bli 
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friska och sedan kämpa hela tiden för att upprätthålla denna bestämdhet. Ingen av kvinnorna 
kan sätta ord på när och varför motivationen till att vilja tillfriskna kom. De kom till en punkt 
där det stod mellan att leva eller dö och de valde att gå på vägen mot att överleva. 
 
”Jag insåg att jag stod inför två alternativ // att fortsätta med mitt sjuka liv // eller så kunde 
jag samla mina sista krafter // och kämpa för allt jag var värd” (Åkerman, 2011, s. 211) 
 
När de sunda tankarna blev fler än de anorektiska, kunde kvinnorna i självbiografierna inte 
förstå vad de varit med om, hur de hade tänkt och varför det blivit så från början. De kände 
sig snuvade på så många år av sina liv som gått åt till att ägna sig åt sjukdomen och dess 
mörker. De kände att de gått miste om så mycket i deras liv som de nu var tvungna att komma 
ikapp med. Familj och vänner hade blivit åsidosatta på grund av sjukdomen och att bygga upp 
relationen med dem skulle visa sig bli en kamp för sig. Den kampen skulle resultera i att 
radera ut anorexin även för de nära och kära. Spegeln hade ljugit för dem hela tiden. 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Författarna väljer ut fem självbiografier, som de söker fram i en databas, enligt 
inklusionskriterierna. Databasen som används är LIBRIS. Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2011) beskriver LIBRIS som en nationell biblioteksdatabas i Sverige som söker fram 
litteratur från år 1866 och framåt. Det finns även litteratur som inte inkluderas i LIBRIS men 
författarna anser att sökningen ger relevanta fynd för studien då det finns en tidsbegränsning, 
för arbetet med litteraturstudien, på tio veckor (ibid).  

 

Författarna väljer att skriva en litteraturstudie med självbiografier som underlag istället för att 
göra en intervjustudie, då det kan finnas en risk att informanterna avskärmar sig och inte vill 
prata om sin sjukdom helt öppet utan att utesluta detaljer. Det hade kunnat påverka resultatet 
på så vis att informationen från informanterna hade blivit för tunn och att författarna inte fått 
tillräckligt underlag för att täcka syftet för studien. Å andra sidan kan kvinnorna som skrivit 
självbiografierna ha utelämnat information i sina böcker men eftersom de inte suttit och 
berättat sin historia för en intervjuare kan de möjligen på ett mer öppet sätt vågat berätta allt i 
skrift (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

I frågan om resultatet är trovärdigt och tillförlitligt anser författarna att både trovärdigheten 
och tillförlitligheten stärks i och med att analysen visade att alla fem självbiografier har 
många liknande erfarenheter och upplevelser. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 
(2008) ökar en studies trovärdighet om citat används då det ger läsaren en möjlighet att själv 
skapa sig en bild av materialet. Författarna till denna studie har förstärkt resultatet och dess 
giltighet med relevanta citat från kvinnornas berättelser. Dock anser författarna att 
överförbarheter är relativt låga då endast fem kvinnors berättelser analyserades. Däremot blir 
bilden av anorexia nervosa något tydligare då kvinnornas berättelser har många likheter. Även 
om sjukdomen är individuell och mycket komplex så finns det tydliga likheter i 
sjukdomsbilden (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  
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Självbiografierna som används uppfyller inklusionskriterierna bra. Forsberg och Wengström 
(2013) beskriver att det blir lättare för författaren att analysera ett personligt dokument om det 
är skrivet i modern tid då författaren känner igen språket och färre misstolkningar sker. Därför 
valdes också endast böcker som är skrivna på svenska. Författarna till studien anser att 
självbiografierna som är något för gamla inte påverkas nämnvärt av detta och att inga större 
språkliga feltolkningar kan ske då självbiografierna är skrivna på svenska. 

 

Ett krav som ställs på självbiografierna är att de ska vara skrivna av den kvinna som själv 
beskriver sin personliga upplevelse av att ha haft sjukdomen anorexia nervosa, istället för att 
någon annan berättar deras historia. Författarna anser att tillförlitligheten stärks då kvinnorna 
beskriver sina upplevelser med egna ord istället för att de har berättat allt för någon annan 
som sedan skrivit boken med sina ord. Detta menar också Forsberg och Wengström (2013) då 
informationskällor är mer värdefulla och tillförlitliga när personliga beskrivningar av 
människors egna liv görs. 

 

Till studien väljs en kvalitativ innehållsanalys gjord utifrån självbiografier. Författarna väljer 
att använda sig av självbiografier istället för vetenskapliga artiklar då de vill få en 
helhetsberättelse av kvinnornas sjukdom. I vetenskapliga artiklar styrs resultaten av syften för 
studierna, det anser författarna inte räcka till sin litteraturstudie då de vill vara öppna och 
följsamma för hur resultatet kommer att utforma sig. En viss risk finns dock med att använda 
sig av självbiografier, då vetenskapliga artiklar är baserade på just vetenskapliga studier, 
vilket inte självbiografierna är. En ytterligare nackdel med självbiografier kan vara att 
författarna själva väljer att utesluta vissa delar av sin berättelse. 
 
Resultatdiskussion 
I studien med självbiografierna framkommer att kvinnorna upplever kontroll över maten då de 
kunde hålla sig från att äta den. McNamara, Chur-Hansen och Hay (2007) intervjuade flera 
kvinnor som beskriver just detta, att de upplever en känsla av kontroll över maten då de kan 
avstå från den. De upplever också positiva känslor som lycka och välbefinnande när de hade 
kontroll över maten. Det styrks av Williams och Reid (2010) då många av informanterna i 
deras studie beskriver anorexin som ett sätt att uttrycka känslor och få kontroll. När de var i 
den anorektiska kontrollen, det vill säga när de avstod maten, kände de positiva känslor som 
styrka och lycka. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är hälsa ett fenomen som oftast 
upplevs som positiv vid frånvaro av sjukdom. Om en människa blir sjuk eller får ett besked 
om att de har fått till exempel en obotlig sjukdom ändras synen på hälsan och den kan 
upplevas obefintlig just då. En anorektiker upplever dock en känsla av hälsa då de är sjuka, 
alltså när de avstår från mat eller när de tränar överdrivet mycket. Synen på hälsa har då blivit 
förvrängd och upplevs som positiv i ett anorektiskt perspektiv. I resultatet i denna studie 
framkommer också att kvinnorna ser avhållsamheten från maten som en bestraffning då de 
inte tycker sig förtjäna att äta den. Ångest- och värdelöshetskänslor är en del av det som 
driver kvinnorna till den ständiga bestraffningen. Det belyser också Williams och Reid (2010) 
i sin studie där en informant uttrycker anorexin som en röst i hennes huvud som säger åt 
henne att hon aldrig är tillräckligt bra och att hon måste kämpa mer.  

 

McNamara et. al. (2007) beskriver att de ser ett samband mellan en känsla av kontroll och 
självkänsla hos sina informanter. De menar att när de hade kontroll över maten mår de också 
bättre och känner en starkare känsla av välbefinnande. I denna studies resultat framkommer 
det till viss del. Författarna menar på att anorektikerna endast mår bra av matkontrollen i 
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början av sjukdomsskedet men att det dalar ut och ångesten gör sig allt mer påmind och 
tränger till slut undan euforikänslorna de fick av självsvälten.  

 

I resultatet i denna studie framkommer vidare att de drabbade kvinnorna använder träningen 
som ett redskap för att gå ner i vikt. Det stärks av Mond och Calogero (2009) som menar att 
anorektiker tränar för att gå ner i vikt eller för att komma i form i högre grad än friska 
kvinnor. Anorektikerna tränar inte heller för nöjets skull utan gör det, som framkommer i 
denna studie, för att straffa sig själva. I början av sjukdomen ger träningen mindre ångest och 
en känsla av vinst mot ångesten infinner sig. Men i ett senare skede i sjukdomen resulterar 
träningen i mer ångest då kroppen blir svagare och orken för träning som tidigare fanns 
försvinner. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är kroppen en grundsten i vår existens och i 
vårt liv. Vid långvarig sjukdom, som till exempel anorexia nervosa, förändras vår kropp och 
därmed vårt liv vilket i sin tur leder till att vår tillgång till världen förändras. Mond och 
Calogero (2009) beskriver hur anorektiker upplever en känsla av skuld och skam när de 
missar ett träningstillfälle. I denna studie går träningen ofta ut på att ge utlopp för dessa 
känslor och till slut blir träningen en ond cirkel då skuldkänslorna infinner sig både när 
anorektikern tränar och när hon inte tränar. Wiklund (2003) menar att den förvrängda 
självbilden frambringar skamkänslorna genom att försöka uppnå det onåbara målet med 
träningen. Skamkänslorna leder i sin tur till rädsla, en sorts fruktan, för att misslyckas.  

 

Både Koruth, Nevison, och Schwannauer (2011) samt Espeset et. al. (2011) beskriver hur 
anorektikern slåss mellan att inse att hon är sjuk och att inte uppfatta detta när hon ser sig 
själv i spegeln. Detta framkommer även i denna studies resultat där kvinnorna upplever ett 
krig inombords. Den ena sidan förstår allvaret och vill bli frisk medan den andra är stolt över 
den viktnedgång som skett och vågar inte släppa taget om anorexin. Samtidigt var kvinnorna 
rädda för att inte klara av vägen till det friska livet då de beskriver anorexin som en värld de 
byggt upp för att skydda sig själva. Williams och Reid (2010) stärker detta då de citerar en 
kvinna som säger: ”I don’t want to die, but I don’t want to recover//”. För att bli frisk var den 
anorektiska uppbyggda världen tvungen att raseras. Ur den anorektiska världen upplevs en 
splittring från den riktiga världen där den drabbade inte längre bejakar hela sin person utan 
undviker sina oönskade sidor. Den drabbades helhetsbild av livsvärlden förändras, den 
hamnar i obalans, och utmärker sig istället genom kaos och meningslöshet (Wiklund, 2003). 
När den sedan ska raseras börjar en komplex resa mot tillfrisknandet. Koruth et. al. (2011) 
menar att när anorektikern precis fått upp ögonen för att hon har ett problem slåss hon med 
tanken av att inte vilja ge upp anorexin då den ses som en trygghet. Denna falska fasad som 
blir anorektikernas trygghet pratar även Williams och Reid (2010) om. De menar på att 
anorexin blir ett multifunktionellt verktyg som ger den drabbade känslan av att ha kontroll, att 
uppleva trygghet och att kunna uttrycka känslor. 

 

Både denna studie med självbiografier, Williams och Reid (2010) och Koruth et. al. (2011) 
studier beskriver anorektikernas frustration av att inte förstå sin egen situation och undran 
över hur då någon annan skulle kunna förstå den. Det är också beskrivet att de drabbade inte 
kan uttrycka sina frustrationer i ord utan istället får de utbrott och uttrycker sig mycket genom 
bestraffning mot sig själva i form av till exempel träning eller självsvält. Espeset et. al. (2011) 
talar emot detta då de beskriver att vissa anorektiker ibland ser att de är underviktiga men att 
de inte vill inse de problem som följer med detta, utan väljer att ignorera sin situation. De 
menar också att känslan av att vara för smal och känslan av att vara för tjock kan ändra sig för 
dessa individer från dag till dag.  
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I denna studie framkommer vidare att anorektikerna känner skuld på grund av sitt beteende 
för att de tycker att de sårar sina anhöriga. Beteendet uttrycker sig gentemot nära och kära att 
anorektikerna sluter sig och bygger upp en mur mot omvärlden. Koruth et. al. (2011) kom 
fram till en liknande problematik i sin studie, då de menar att de drabbade isolerar sig från 
omvärlden eftersom de upplever det svårt att vara en del av den, dels när det gäller familj och 
vänner, men även vårdpersonal om de drabbade varit inlagda på sjukhus. 

 

Espeset et. al. (2011) beskriver känslokaoset som anorektikerna uppvisar genom sin självbild. 
I vissa fall ser de drabbade att de är sjuka och inser allvaret men när de ser sig i spegeln ser de 
inget annat än någon som är överviktig. Trots den förvrängda självbilden anorektikerna 
uppvisar menar Dahlberg och Segesten (2010) att känslor, tankar och det själsliga aldrig kan 
skiljas från kroppen. Det finns också fall där individer aldrig inser att de är underviktiga och 
en del ser det hela tiden. Det är därför av stor vikt, som vårdpersonal, att genom livsvärlden 
skapa en relation till den drabbade. Livsvärlden är nyckeln till den upplevda hälsan, 
välbefinnandet och lidandet för den unika individen (Dahlberg & Segesten, 2010). I denna 
litteraturstudie stärks detta då många av kvinnorna i självbiografierna upplever en frustration 
med att få diagnosen anorexia nervosa eftersom de inte anser sig fylla kraven på den 
sjukdomen. Det de ser i spegeln är ingen smal anorektiker vilket i sin tur stärks åter av 
Espeset et. al (2011) som har intervjuat en drabbad individ som beskriver just detta fenomen, 
att inte se verkligheten. McNamara et. al. (2007) menar att många anorektiker känner sig 
överviktiga trots undervikt och förstår därför inte varför de fått sin diagnos. Dahlberg och 
Segesten (2010) beskriver den levda kroppen som subjektiv, då den är både meningsbärande 
och meningsskapande. Anorektikerna objektifierar sin levda kropp och förhåller sig därför till 
den på så vis och vill inte erkänna sin egen situation. Det stärker Williams och Reid (2010) 
men menar också att en anorektiker måste få balans i psyket innan vikten kan tas itu med. De 
menar också, som författarna till denna studie beskriver, att den drabbade måste bestämma sig 
själv för att tillfriskna innan det kan ske.  

Fortsatt forskning 
Författarna till denna studie anser att fortsatt forskning om ämnet bör ske. De största 
aspekterna som borde täckas är specifika behandlingsmetoder för just sjukdomen anorexia 
nervosa och att undersöka behov av olika behandlingsformer som kombinerar fysisk och 
psykisk hälsa och ohälsa. Detta för att allmänsjuksköterskan ska öka sin förståelse för de 
drabbade och få en möjlighet att lättare förstå patienterna och göra alla parter delaktiga i 
vården. 

 

Slutsats 
Som allmänsjuksköterska är det av stor vikt att bejaka helhetsbilden av den drabbade 
individen, det vill säga både den psykiska såväl som den somatiska hälsan. Anorexia nervosa 
är en komplex sjukdom och mycket individuellt upplevd av de drabbade. Det är därför viktigt 
att som allmänsjuksköterska ha en förståelse för att sjukdomen är individuell och att alltid 
vara öppen för att ta del av alla drabbades olika erfarenheter, för att kunna skapa den bästa 
individanpassade vården för varje enskild individ. I denna studie framkommer många likheter 
i kvinnornas olika berättelser, trots detta måste sjukdomsupplevelsen ses som unik då orsaken 
till sjukdomen är olika hos varje drabbad individ. Tillsammans med den drabbade är det 
viktigt att skapa vårdåtgärder för att kunna minska deras kontrollbehov. Eftersom just 
kontrollbehovet är en så central del i sjukdomen är det bra om patienten är delaktig på vägen 
mot ett tillfrisknande. 
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Källkritik av tryckt text och kvalitetsgranskning       Bilaga 1  
 

• Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, populärvetenskap osv? 
• Vem är ansvarig utgivare därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften ifråga? 
• Vem/vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de 

haft? 
• När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå innehållet, av annan orsak? 
• Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte? 
• På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell kunskap inom mitt ämnesområde? 

 
 

Titel Vilken form 
av litteratur 
är detta? 

Vem är 
ansvarig 
utgivare? 

Vem/vilka är 
författaren/författarna? 

När 
trycktes 
källan? 

Har texten blivit 
kvalitetsgranskad? 

På vilket sätt kan jag 
använda denna text för 
att utveckla akademisk 
och professionell 
kunskap inom mitt 
ämnesområde? 

Den inre 
hungern – 
en ung 
kvinnas 
kamp mot 
anorexi 
och 
bulimi 

Självbiografi Tygelsjö: 
Kentaur 

Marianne Apostolides är 
författare och har skrivit 
denna bok för att sprida 
kunskap om sjukdomen 
och vill att den ska kunna 
utgöra ett stöd för andra 
flickor och kvinnor som 
är drabbade.   

Trycktes 
2000 

Efter försök med 
kontakt med förlaget 
visade det sig att 
Kentaur bokförlag inte 
länge existerar, alltså 
finns ingen vetskap om 
boken är 
kvalitetsgranskad eller 
ej. 

Denna bok ger en tydlig 
bild av hur sjukdomen 
anorexia nervosa kan 
upplevas och vilken 
kamp det är för den 
drabbade. Det är viktigt 
att som 
allmänsjuksköterska ha 
kunskap om denna typ av 
problematik. 

 
 



Genom 
helvetet: 
Om 
fotboll, 
kärlek 
och 
anorexi 

Självbiografi Älvsjö: Big 
Bok 

Tina Nordlund (& Simon 
Bank) är en av de största 
svenska 
damfotbollsprofilerna. 
Hon har ett eget företag i 
hälsobranschen och hon 
är utbildad 
idrottpsykolog. Boken 
skrev hon med hjälp av 
Simon Bank 
(sportjournalist) för att 
öka kunskapen om 
anorexia nervosa inom 
idrottens värld. 

Trycktes 
2006 

Efter kontakt med 
förlaget fram kom att 
självbiografin har blivit 
kvalitetsgranskad. 

Boken ger en bild av hur 
det kan se ut att vara 
idrottsstjärna och 
samtidigt ha en diagnos 
som anorexia nervosa. I 
vissa fall kan träning på 
hög nivå eskalera och 
leda till just denna 
sjukdom. Som 
allmänsjuksköterska är 
det viktigt att ha denna 
insikt. 

När 
mörkret 
kom: En 
bok om 
anorexia 

Självbiografi Västerås: 
Författarhu
set 

Lina Strandberg jobbar 
numera som journalist. 
Boken skrevs med syfte 
att sprida kunskap om 
sjukdomen och hur den 
kan upplevas. 

Trycktes 
2000 

Efter kontakt med 
förlaget framkom att 
självbiografin har blivit 
kvalitetsgranskad. 

Denna bok ger en bild av 
hur det är att utveckla 
sjukdomen anorexia 
nervosa i en mycket ung 
ålder. Som 
allmänsjuksköterska är 
det viktigt att veta då 
sjukdomen ofta 
uppkommer i detta stadie 
i livet. 

Varje dag 
har vi en 
liten 
tävling 

Självbiografi Stockholm: 
Hjalmarsso
n & 
Högberg 

Hanna Österberg jobbar 
numera som DJ i 
Stockholm. Hon är 
beteendevetare och håller 
föreläsningar om 
anorexia. Boken skrevs 
för att sprida kunskap om 
sjukdomen anorexia 
nervosa. 

Trycktes 
2007 

Efter kontakt med 
förlaget framkom att 
självbiografin har blivit 
kvalitetsgranskad. 

Boken visar hur 
sjukdomen kan te sig från 
utveckling av sjukdomen 
till en början av en 
tillfrisknandeprocess. 
Allmänsjuksköterskan 
behöver dessa kunskaper 
om att sjukdomen ofta tar 
mycket lång tid att bli fri 
ifrån. Tålamod är viktigt 
gentemot dessa drabbade 

 
 



individer. 
Zebraflick
an 

Självbiografi Västerås: 
Författarhu
set 

Sofia Åkerman jobbar 
som författare, föreläsare 
och sjuksköterska. Hon 
skrev sin självbiografi för 
att ge en inblick på hur 
det är att leva med 
anorexia och 
självskadebeteende. 

Trycktes 
2011 

Efter kontakt med 
förlaget framkom att 
självbiografin har blivit 
kvalitetsgranskad. 

Denna bok ger en blick, 
dels på hur anorexia 
nervosa kan se ut, och 
hur den kan generera i 
självskadebeteende och 
inte bara i självsvält. 
Allmänsjuksköterskan 
bör veta om att detta kan 
förekomma och att 
anorexia nervosa sällan 
kommer som ett ensamt 
problem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Databassökning         Bilaga 2 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Databas Datum Sökord Antal träffar Valda böcker 

LIBRIS 2013-09-30 Självbiografier 3116  

  + Anorexia 5 1* 

     

LIBRIS 2013-09-30 Biografi 118342  

  + Anorexi 15 2* 

     

LIBRIS 2013-09-30 Biografi 118342  

  + Anorexia 36 2* 

* Författarna har tillsammans gått igenom sökningarna och valt ut självbiografierna efter inklusion- och exklusionskriterierna samt att böckerna 
var tillgängliga på Växjö Universitetsbibliotek. 
 
 
 

 
 



 
Exempel på dataanalys         Bilaga 3 
 
Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Om jag tränade si och så mycket kunde jag bara äta 
si och så mycket. Annars skulle jag bli tjock, annars 
skulle jag vara värdelös. 
(Nordlund, 2006, s. 105) 

Om jag tränade kunde jag 
äta, annars skulle jag bli 
tjock 

Bli tjock, vara 
värdelös 

Kontroll över 
maten 

Ökat kontrollbehov – en 
hjälp att mildra ångesten 

Kaoset som skapade all förvirring… hade ett namn – 
anorexia nervosa. 
(Strandberg, 2000, s. 16) 
 

Kaoset hade ett namn – 
anorexia nervosa 
 

Anorexia är kaos 
 

De drabbades 
känslokaos 
 

Känslorna – det inre kriget 
 

En del av mig var ledsen över att alla kurvor planade 
ut, men en annan del var bara glad. Jag var mer 
kvinnlig nu.  
(Nordlund, 2006, s. 125) 
 

Både ledsen och glad men 
åtminstone smal och 
kvinnlig 
 

Hellre smal och 
olycklig än stor och 
olycklig 

Förvrängd 
självbild 
 

Bristande självkänsla 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
Översikt över självbiografierna        Bilaga 4 
 
 
Författare 
Titel 
Land 
År 

Beskrivning av självbiografierna Egna värderingar/tankar 

Apostolides, M.  
Den inre hungern – en ung kvinnas kamp mot 
anorexi och bulimi 
Sverige 
2000 

Marianne beskriver i sin bok om hur hon som 13-
åring drabbades av anorexia nervosa och vilka 
erfarenheter hon har av sjukdomen. Hon berättar 
om det långa känslokaoset som pågick i hennes 
huvud under tio år. Självsvält, manisk träning och 
bulimiskt frossande tog kontroll över Mariannes 
liv, en självutlämnande berättelse. 

Boken valdes för att författaren berättar sin 
historia på ett mycket gripande sätt. Boken 
innehåller en del fakta om sjukdomen och 
författaren väver samman detta med hennes egen 
upplevelse av den. 

Nordlund, T. & Bank, S. 
Genom helvetet: Om fotboll, kärlek och anorexi 
Sverige 
2006 

Tina är en fotbollstjej med hela livet framför sig. 
När hon flyttar från sin familj i Sundsvall till 
Umeå för att spela fotboll vänds hennes värld 
sakta upp och ner. Tina höjer hela tiden kraven på 
sig själv. Hon vill bli bäst i världen. I takt med att 
hon går ner i vikt tycker hon att hon presterar 
bättre vilket drar in henne i en ond spiral som är 
svår att stoppa och ta sig ur. I denna bok skildrar 
hon sitt liv som proffsfotbollsspelare som 
samtidigt kämpar mot anorexi och hur hon lyckas 
ta sig ur dess hårda grepp. 

Med text och bilder beskriver författaren till denna 
bok att en anorektiker inte måste vara sjukligt smal 
för att vara sjuk i anorexia nervosa. Hon berättar 
hur sjukdomen påverkar hennes idrottskarriär och 
den valdes för att få en inblick över hur det kan se 
ut när vara sjuk när man är på elitnivå. 

Strandberg, L. 
När mörkret kom: En bok om anorexia 
Sverige 
2000 

Lina blev sjuk i anorexi när hon endast var fjorton 
år gammal. Hennes berättelse i boken skildrar hela 
hennes sjukdomsförlopp från början till slut med 
både en hel del ångest och glada stunder där 
emellan. Efter många sjukhusinläggningar och 
timmar i terapi lyckades till slut Lina att ta sig ur 
det mörker som omfamnat henne. Men det tog 
ändå fyra år av hennes liv som hon inte fick 
tillbaka. 

Med hjälp av både dagboksanteckningar och 
teckningar som författaren själv skrivit och ritat 
får läsaren en inblick i en ung anorektikers vardag. 
Boken valdes på grund av att den förmedlar en 
helhet i sin berättelse och är mycket gripande. 

 
 



 
 

Åkerman, S. 
Zebraflickan 
Sverige 
2011 

Sofia var inte som andra tjejer. Hon var van att åka 
ambulans och att chocka vårdpersonalen med sina 
massiva självskador. Sofia kämpade mot sitt inre, 
sin självskada och ätstörning, som hon kallade 
Lucifer. Sofia berättar i sin bok om hur hennes 
självskadebeteende och ätstörningar utvecklades 
och hur svårt det var för henne att släppa taget om 
det, men hur hon ändå till slut lyckades vinna 
kampen. 

Trots att författaren till denna bok berättar mycket 
om sina skadebeteenden beskrivs sjukdomen 
anorexia nervosa på ett mycket intressant sätt. 
Boken valdes därför ändå och ger ett enormt 
känslopåslag under läsningen. 

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

Läsaren får följa musikintresserade Hanna genom 
sjukdomen som följt henne under många år, en 
resa med träning, känslor av att vara överviktig 
och ångest. Genom dagboksanteckningar beskriver 
Hanna den långa kampen att bli kvitt anorexin. 
Hon delar med sig av sina allra innersta tankar och 
nära relationer. 

Boken valdes för att författaren beskriver sin 
upplevelse av sjukdomen väldigt tydligt och med 
mycket känslor. Läsaren får följa hela 
sjukdomstiden genom både text, 
dagboksanteckningar och utdrag ur författarens 
journal. 

 


