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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som kännetecknas av extrem banting och 

självsvält. Sjukdomen kan leda till ett livshotande tillstånd. Anorexia är välkänt inom vården, 

trots detta är det den ledande psykiska sjukdomen som orsakar flest dödsfall. Orsaken till 

insjuknandet är ännu oklart, men sjukdomens utveckling påverkas av både psykologiska och 

socialkulturella faktorer.  

Syfte: Syftet med studien var att lyfta fram unga kvinnors upplevelser av anorexia.  

Metod: En intervjustudie baserad på fem unga kvinnors berättelser om sina upplevelser av 

anorexia. Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades sedan med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012).  

Resultat: Vägen till sjukdomen såg olika ut för informanterna, men många grundläggande 

faktorer var lika. Den bristande sjukdomsinsikten bidrog till att det tog tid innan de drabbade 

sökte hjälp. Gemensamt för informanterna i studien var att utomstående och sjuksköterskan 

hade en betydande roll under vägen tillbaka till ett liv utan anorexia.  

Slutsatser: Anorexia kan uttrycka sig både som ett kontrollbehov och som ett omedvetet sätt 

att söka uppmärksamhet. Det är viktigt som sjuksköterska att lära känna människan bakom 

sjukdomen för att kunna främja hälsa samt lindra det fysiska och emotionella lidande som 

sjukdomen medför. Anorexia påverkar också vänner och familj.   
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INLEDNING 

Vårt intresse för psykiska sjukdomar har alltid funnits, men det växte under 

sjuksköterskeutbildningens psykiatripraktik i termin fyra. Det föll sig även naturligt att skriva 

om en sjukdom som drabbar många unga kvinnor i vår ålder. Författarna till studien anser att 

det ligger i tiden att belysa denna sjukdom, då dagens samhälle cirkulerar mycket kring 

sociala medier, såsom Facebook, Instagram, Twitter. Allt yngre personer använder sig av 

dessa forum som ger möjlighet för osunda kroppsideal att sprida sig snabbare.  

Anorexia är en sjukdom som för många förknippas med skam. Författarna vill därför belysa 

vikten av att våga prata om anorexia. Det är många gånger också något helt annat än intaget 

av mat som är det bakomliggande problemet.  
 

BAKGRUND 

Anorexia nervosa 

Anorexia nervosa är en ätstörning som innebär extrem bantning i form av självsvält. Det finns 

idag inga enkla svar på hur sjukdomen uppkommer. Det som dock står klart är att 

socialkulturella, biologiska och psykologiska faktorer samspelar och utgör en avgörande roll. 

(Clinton, 2012. s. 88). Förekomsten av anorexia är i nuläget drygt 2 % av europeiska kvinnor. 

Antalet som drabbas är troligtvis högre än vad denna siffra visar, då det förekommer 

mörkertal. De insjuknade döljer ofta problemet och endast ett fåtal söker vård (Keski-

Rahkonen, Charpentier & Viljanen, 2011).  

För att diagnostisera anorexia görs en utredning enligt Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders - DSM.  Detta innebär att den drabbade inte håller kroppsvikten för vad som 

är normalt för ålder och längd. Kroppsuppfattningen är skev. Den drabbade är underviktig, 

och är ständigt rädd för viktuppgång. Även menstruation hos kvinnor uteblir, så kallad 

amenorré (Clinton & Norring, 2009).     

Trots att anorexia är välkänt inom vården, så är det den ledande sjukdomen inom psykiska 

sjukdomar som orsaker flest dödsfall (Arcelus, Mitchell, Wales & Nielsen, 2011). För ökade 

chanser att tillfriskna är det av stor betydelse att tidigt identifiera tecken på sjukdom, då 

patienter med långt utvecklad anorexia löper större risk att mista livet. Det är samtidigt viktig 

att de drabbade söker hjälp i tid, då även försenad behandling minskar chanserna att överleva 

sjukdomen (Franko et al., 2013).  

Anorexia är en sjukdom som kännetecknas av en betydande rädsla för att gå upp i vikt. Detta 

medför i sin tur en stor reducering av näringsintag och självsvält. Sjukdomen är vanligast 

bland unga kvinnor, men även män drabbas och utgör cirka 10 procent av fallen (Clinton, 

2012). 

De drabbade insjuknar oftast i tonåren där många upplever osäkerhet i sig själv och missnöje 

över sin egen kropp. Ett sätt att öka sin självkänsla kan leda till bantning och extrem 

motionering med viktnedgång som målsättning. En tillfällig känsla av välbefinnande infinner 

sig bland komplimanger och beröm, men känslan är oftast kortvarig. Vissa drabbade känner 

att en fortsatt viktminskning är vad som behövs för att må bra och när impulser att äta 

motarbetas är kroppen snart inställd på svält - Anorexia nervosa har utvecklats (ibid).  

Psykologiska aspekter  
Det finns en rad olika faktorer som bidrar till utvecklingen av sjukdomen. Forskning visar att 

unga kvinnor som insjuknar upplever en känsla av brist på kontroll över livet. Genom att 
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kontrollera sitt matintag och träning menade kvinnorna i studien att de även skulle återfå 

kontrollen över livet (Patching & Lawler, 2009).  

Under de senaste 50 åren har nyinsjuknandet av anorexia ökat, framförallt i västvärlden 

(Clinton, Engström & Norring, 2012 s. 73). I den här del av världen kretsar media kring mat, 

god hälsa och att ha en sund kroppsform. Det görs ständig reklam om hur kändisar ser ut, 

vilket kan bidra till en ökad viktnedgång om kvinnor jämför sig med reklamens ideal 

(Rahkonen, Charpentier, Viljanen, 2011).  

En bidragande faktor till utvecklingen av anorexia är användandet av sociala medier. Det 

anorektiska beteendet kan inledas i dessa forum, där både vänner och utomstående 

rutinmässigt gratulerar och främjar varandras viktnedgång. Det kan idag även gå så långt att 

redan insjuknande unga kvinnor bildar ett nätverk på internet för att hålla kontakten och 

hjälpa varandra att gå ner ännu mer i vikt, så kallade pro- anorexiahemsidor (Allison, Warin 

& Bastiampillai, 2013).  

I resultatet ur en studie av Ahern, Bennett, Kelly & Hetherington (2010) framkommer det att 

informanterna jämför sig själva både med sina vänner och med standarden som media skapar. 

Vidare berättar informanterna i samma studie att retuscherade och orealistiska bilder av 

kvinnor, som visas i media idag, ger en skev och felaktig bild av kvinnlig skönhet. Detta kan 

således vara grunden till missnöje över den egna kroppen som senare också kan leda till en 

ohälsosam kroppsfixering och anorexia. 

Det framkommer i en studie av O´Shaughnessy, Dallos & Gough (2013) att svårigheter i 

familjrelationer kan vara en betydande faktor till att utveckla anorexia. Problem mellan 

föräldrarna upplevdes som känslomässigt påfrestande och till slut ledde detta till att 

informanten i studien blev ensam och isolerad. I resultatet av Berge, Loth, Hanson, Croll-

Lampert och Neumark-Sztainers (2011) beskriver informanterna vidare att en riskfaktor kan 

vara traumatiska händelser i livet, som till exempel bortgång av en nära anhörig eller 

skilsmässa i familjen. Informanterna nämner också att uppbrott med en partner är en 

traumatisk händelse som bidrar till utvecklingen av sjukdomen. Dessa händelser leder således 

till en känsla av övergivenhet och anorexia utvecklas då för att hantera negativa tankar. 

I en studie av Jenkins & Ogden (2011) beskriver informanterna sig själva som två personer, 

där den irrationella anorexians negativa röst hördes tydligast och tog över deras vardag. Enligt 

Tierney och Fox (2010) så tog den anorektiska rösten successivt över kvinnornas liv under de 

perioder som de kände sig som mest sårbara. Informanterna i studien hörde röster som sa fula 

nedsättande ord till dem. Bland annat att de var tjocka, patetiska och att de borde sluta äta. 

Sjuksköterskans roll 

Det är viktigt som sjuksköterska att hjälpa de drabbade med att lyfta fram vad den anorektiska 

rösten säger. Risken finns att rösten alltid kommer att finnas kvar. Det är därför väsentligt att 

lägga fokus på att kontrollera den, istället för att ignorera den. Med hjälp av detta 

tillvägagångssätt kan chansen att tillfriskna öka (ibid).  

Studier har även visat att patienter som lider av anorexia känner större tillit hos sjuksköterskor 

som visar på erfarenhet inom området. Det framkommer att fokus bör läggas på personen 

bakom sjukdomen, och inte bara på vad vågen visar (Jenkins & Ogden, 2011. s. 27; van 

Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 2008).  Behovet av stöd och förståelse är 

viktigt för att kunna återhämta sig från anorexia. Att tillfriskna på egen hand kan vara svårt, 

det är därför betydelsefullt för patienterna att söka hjälp för sjukdomen (Alistair Ross & 

Green, 2011).  
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Att tillfriskna 

Personer som har tillfrisknat från anorexia beskriver processen som lång och svår. En viktig 

del i förloppet är att förändra inställningen till sjukdomen, från att förneka problemen till att 

istället acceptera dem. För att den negativa anorektiska rösten ska förlora inflytande, krävs det 

att de drabbade vinner kontrollen över den (Jenkins & Ogden, 2011).  

Enligt Nilsson och Hägglöf (2006) så har sysselsättning visat sig vara effektivt för 

tillfrisknandet. Nya intressen, husdjur eller arbetet kan vara till stor hjälp för att bearbeta 

sjukdomen. Det framkommer också att relationer har en viktig roll, såsom familjen, vänner 

och partner.  

Att hitta en partner, och framförallt att skapa en intim relation, ökar självförtroendet hos de 

drabbade samtidigt som de blir mer tillfreds med sin kropp. Forskning har också visat att 

kvinnor inte anser sig tillfrisknade förrän de fått hjälp med deras besatthet av mat och vikt 

(Jenkins & Ogden, 2011).  
 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien utgår ifrån ett vårdvetenskapligt förhållningsätt där fokus läggs på hälsa och 

vårdande. Livsvärld, lidande och välbefinnande är några begrepp som ligger vårdvetenskapen 

varmt om hjärtat. Med hjälp av dessa begrepp kan vården på bästa sätt få förståelse för 

patientens situation. Patientperspektiv är ett annat viktigt begrepp inom vårdvetenskapen. 

Fokus läggs då på att vårda på bästa sätt, genom att förstå hur just den här patienten 

upplevelser sin situation och sin ohälsa (Dahlberg och Segesten, 2010).  

Livsvärlden är unik för alla individer. En grundläggande del i en god omvårdnad är just att ta 

del av patientens livsvärld för att kunna förstå sjukdomsprocessen. Genom livsvärlden 

framkommer även lidande och välbefinnande, som berör några av de riktlinjer som finns inom 

vården: att främja hälsa och lindra lidande. Lidande kan beröra individer på olika sätt och 

yttrar sig i tre fenomen inom vården: livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Trots att 

sjukdom innebär ett stort lidande, kan ändå välbefinnande uppnås. Det kan till exempel 

innebära en känsla av livskraft, en mening med livet och att må bra (ibid). 

I studien vill författarna utgå ifrån ett patientperspektiv, då syftet är att försöka förstå 

livsvärlden hos unga kvinnor med anorexia. Anorexia är ett sjukdomstillstånd som påverkar 

patienten på många sätt, och det kan innebära en livsförändring och ett stort lidande (Råstam 

Bergström, Gillberg och Gillberg, 1995). Därför är det viktigt att vården ser hela patientens 

livsvärld, välbefinnande och lidande för att kunna utföra en god omvårdnad. 
 

PROBLEMFORMULERING 

Anorexia är en sjukdom som berör och som förändrar den drabbades livsvärld. Det finns idag 

mycket forskning som berör anorexia. Forskning visar en tydlig personlighetsförändring hos 

individer som har drabbats. De beskriver sig själva som två personer, där den orealistiska 

anorexian talar högst. Studier har också visat att viktuppgång ses som ett tillfrisknande, och 

för lite fokus läggs på orsakerna till insjuknandet.  

Författarna till den här studien vill därför lyfta fram kvinnan bakom sjukdomen, och hennes 

upplevelser av anorexia. Med hjälp av att inta ett livsvärldsperspektiv, hoppas författarna att 

studien bidrar till att sjuksköterskor ska kunna få en ökad förståelse för den drabbades 

situation. 
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För att kunna upptäcka tidiga tecken bör också riskfaktorer uppmärksammas för att kunna 

urskilja de som ligger i riskzonen för att insjukna. Detta kan också bidra till att sjuksköterskan 

kan bedriva individanpassad vård. Det är viktigt att få kunskap om hur livsvärlden påverkas 

av sjukdomen ur ett patientperspektiv. Detta för att kunna uppnå bättre hälsa samt minska 

lidande. Fokus har således lagts på att inta ett vårdvetenskapligt perspektiv för att få en ökad 

förståelse inom vården.  
Frågeställning: 

- Hur kan sjuksköterskan hjälpa kvinnorna att finna vägen tillbaka?  

SYFTE 

Syftet med studien var att lyfta fram unga kvinnors upplevelser av anorexia.  

METOD 

Designen för studien var en intervjustudie som utgick ifrån en kvalitativ ansats. Resultatet 

hade ett induktivt perspektiv. Slutsatser drogs då utifrån informanternas berättelser. Den här 

metodiska aspekten var relevant med tanke på att studien var kvalitativ och fokus lades på 

kvinnornas erfarenheter och upplevelser av sjukdomen (Lundman och Hällgren Granheim, 

2010).  Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det viktigt att inrikta sig på patientens 

livsvärld för att få en förståelse för just dennes upplevelser. Att möta patienten, ansikte mot 

ansikte, är också en betydelsefull del i vägen till att förstå patienten. Därför ansågs en 

intervjustudie som en passande metod. 

Datainsamling 
Studien grundade sig på fem unga kvinnors berättelser i form av intervjuer. Informanterna 

intervjuades enskilt. Fördelarna med att träffa informanterna var att författarna kunde ta del av 

kroppsspråk och uttryck som framkom under mötet.  

Urvalsförförande 
Författarna i den här studien strävade efter att finna informanter med hjälp av snöbollsurval. 

Detta innebar att redan utvalda informanter kunde rekommendera fler som kunde tänka sig att 

     m     g        b         . N            b                 “ y ”  nformanterna ville delta, 

ringde författarna upp dessa och informerade om studiens syfte samt vad det innebär att vara 

informant. Detta fortsatte tills dess att fem informanter hade tackat ja. Inklusionskriterierna i 

studien var att informanterna skulle vara unga kvinnor, mellan 18 och 30 år. Dels för att 

informanterna skulle vara myndiga då det berörde ett känsligt ämne, och dels för att 

kvinnorna skulle ha en sjukdomsbild som var relativt färsk. Det gemensamma för alla 

informanterna var att alla skulle ha lidit av anorexia. Ett exklusionskriterie var kvinnor som 

b        g “m       j    m  ”. D                                       g       b               

därför inte svara an på studiens syfte. Kriterierna låg som grund för att få ett djupare och mer 

begränsat resultat.  

Informanter 

Kvinnorna som deltog i studien var mellan 23 och 27 år och drabbades alla av sjukdomen i 

tonåren. Informanterna är bosatta i Småland. Tre av dem jobbar idag inom vården, och några 

av dem är studerande. Kvinnorna var alla positivt inställda till deltagandet i studien.  

Intervju 

Intervjuerna ägde rum under oktober och november 2014. Informanterna fick själva 

bestämma tid och plats för mötet. Detta för att intervjun skulle äga rum i en miljö som kändes 

trygg för dem. Varje intervju pågick mellan 40 och 60 minuter i informantens hem eller 
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författarnas hem. Samtalen spelades in med hjälp av en mobiltelefon och intervjuerna var 

semistrukturerade.  Efter intervjuerna överfördes det inspelade materialet till en av 

författarnas dator, och raderades sedan från mobiltelefonen. Intervjufrågorna var öppna och 

utgick ifrån en intervjuguide, se bilaga 1. På detta sätt kunde intervjuerna bli mer 

strukturerade och författarna kunde lättare få fram ett resultat. De öppna frågorna var 

konstruerade på ett sätt som gav möjlighet att även ställa spontana följdfrågor. En 

pilotintervju genomfördes och när intervjun sedan analyserades ansågs innehållet ge svar på 

syftet och kunde därför användas i resultatet. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

sedan ordagrant för att inte gå miste om något väsentligt. Författarna ansåg att anteckningar 

inte var lämpliga att tillämpa, då all fokus istället lades på informanternas berättelser.  

Analys 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kan innehållsanalys med fördel användas vid 

ett vårdvetenskapligt förhållningssätt. Detta är ett effektivt sätt att tyda texter på, samtidigt 

som att studiens tillförlitlighet stärks. 

Intervjuerna avlyssnades och transkriberades ord för ord. Författarna reflekterade över 

intervjuerna tillsammans och läste igenom texterna ett flertal gånger. Det fanns också 

utrymme för att skriva kommentarer och tankar bredvid den transkriberade texten, vilket 

författarna tog vara på. Viktiga delar som skulle knytas an till syftet av studien valdes ut med 

hjälp av en innehållsanalys, se bilaga 2. Detta gjordes även för att urskilja och jämföra de 

olika berättelserna. Med hjälp av innehållsanalysen kunde författarna tillsammans bryta ner 

text till meningsenheter. Utav meningsenheterna skapas sedan kondenserade meningsenheter 

för att lyfta fram det mest väsentliga i meningarna. Utefter det kunde mer konkreta ord fås 

fram, en så kallad kod. Avslutningsvis sammanfattas de utvalda texterna i underkategorier och 

kategorier. Slutligen använde sig författarna av kategorierna i innehållsanalysen för att 

namnge rubrikerna i studien.  

 

Etiska överväganden 
I den här intervjustudien, som berör ett mycket känsligt ämne, var det viktigt att få rådgivning 

av en etisk kommitté. Etikkommittén Sydost gav som råd att författarna borde fundera över 

vilka risker som fanns, samt hur informanterna, de unga kvinnor som har haft anorexia kunde 

få stöd. De lade också vikt på att det var betydelsefullt för informanterna att kunna ta kontakt 

med någon efter intervjun om de inte mådde väl.  

Författarna till studien gick igenom etikkommitténs råd mening för mening. Syftet med 

studien var att belysa unga kvinnors upplevelser av anorexia. För att få fram dessa verkliga 

upplevelser på bästa sätt ansåg författarna att en intervjustudie var den mest passande 

metoden. Anorexia är ett känsligt ämne, och författarna var väl medvetna om att det kan riva 

upp gamla sår. För att på bästa sätt undvika detta tog författarna kontakt med informanterna 

en månad innan intervjuerna skulle äga rum, för att de skulle få god tid att tänka och känna 

efter om de vill vara med i studien.  

Författarna har också tagit hänsyn till de etiska aspekter som togs upp i 

Helsingforsdeklarationen (2013). Detta innebar bland annat att informanterna fick information 

om studien i ett informationsbrev en tid före intervjun. Där fanns information om dess syfte, 

att den var konfidentiell, att det var frivilligt att ställa upp som informant, och att de måste ge 

samtycke för att medverka. Informanterna fick även muntlig information före intervjuerna. 

Informationsbrevet fick informanterna hemskickat innan intervjun så de i lugn och ro kunde 

läsa igenom vad studien berör samt vilka etiska aspekter som författarna tar hänsyn till, se 

bilaga 3. För ytterligare försäkran om att informanterna förstod deltagandets innebörder fick 
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de fylla i ett formulär som bekräftade att de hade förstått de etiska aspekterna, se bilaga 4. 

Kvinnorna fick också ett telefonnummer till en kurator i kommunen som de kunde kontakta 

om de kände att de inte mådde väl.  

Informanterna som frivilligt ställde upp hade ett mycket positivt förhållningssätt till syftet 

med intervjun och de kände snarare att studien gjorde något gott, än något ont. Samtliga fem 

kvinnor påpekade efter intervjun att samtidigt som de tyckte det var känslosamt emellanåt, 

kände de också en stark lättnad av att få prata om dessa upplevelser. De ville hjälpa andra 

kvinnor som går igenom samma sak som de tidigare har gjort. Informanterna upplevde en 

positiv känsla efter intervjun och de reflekterade alla över hur långt de hade kommit på vägen 

tillbaka till ett liv utan anorexia. En tid efter intervjuerna hörde författarna av sig till 

informanterna för att se hur de mådde och om intervjun hade påverkat dem positivt eller 

negativt. 

RESULTAT 

I det analyserade resultatet kunde författarna sammanfatta informanternas upplevelser av 

anorexia med fyra kategorier: Vägen till sjukdomen, att vara sjuk, vägen tillbaka och 

sjuksköterskans roll 

Vägen till sjukdomen 

Det fanns olika förklaringar till varför informanterna drabbades av anorexia, och vägen dit såg 

annorlunda ut för varje drabbad individ. Tre underkategorier som framkom tydligt av 

informanternas berättelser var: Relationers betydelser, Psykologiska aspekter och Medias roll  

Relationers betydelse 
Informanterna upplevde att svårigheter i familjeförhållanden var en anledning till att tankar 

kring mat och vikt uppstod. Uppbrott med familj, skilsmässa och att inte känna sig tillräcklig 

var några exempel. Informanterna drabbades av anorexia i tonåren, och de beskrev att det var 

mycket som skulle levas upp till i den åldern. Att växa upp med systrar som lade all tid och 

energi på utseendet och hur viktigt det var att vara smal gjorde att det var lätt att få de 

tankarna själv. Det framkom att familjen hade en stor påverkan hos dem alla, och i ett fall var 

informanten mycket styrd av sina morföräldrar. Problematiska perioder i hemmet påverkade 

tonårslivet på ett sätt som gjorde att kvinnorna till slut började svälta sig själva. 

Problem i partnerskap var också en anledning till att anorexia växte fram. Kommentarer om 

kvinnans utseende kunde få tankarna om viktnedgång att växa. Det beskrevs även att otrohet 

och uppbrott med pojkvännen bidrog till en känslomässig period i livet . Detta var starten till 

tankar kring kroppen och ett smalhetsideal.   

“Det var väl därefter [otroheten] det satte igång, tankar och så. Bilder. Man 

kollade på henne typ, och tänkte vad är felet på mig?”  

Informanterna lade vikt på att tonåren var en svår period i livet. Det var viktigt med skolan, 

umgänge och det var lätt att påverkas av andra. Det var en känslig ålder och framförallt var 

det kroppens utseende som tankarna kretsade kring. Det var även lätt att jämföra sig med hur 

kompisarna såg ut. Två informanter berättade hur känslan av att vara stor framkom i 

jämförelsen med den grupp tjejer som de umgicks med.  

Psykologiska aspekter 

Hos fyra av fem informanter framkom en negativ självbild och osäkerhet i sig själv. Känslor 

som att vara värdelös, tjock och att inte räcka till blev tydliga i kvinnornas berättelser. 
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Gemensamt för alla informanter var upplevelsen av att andra människor såg bättre ut 

utseendemässigt och det blev oundvikligt att inte jämföra sig själv med dem. Fokus lades då 

på kroppens utseende.  

“Allt var ju verkligen fokuserat på att man var fet.. och tjock och äcklig. Och jag 

hade acne också. Det tror jag påverkade en del, att jag.. det här med att jag kände 

mig ful i ansiktet, då kan jag väl åtminstone vara smal” 

Detta blev som en fixering som yttrade sig olika hos kvinnorna. En informant beskrev det som 

att känna ett behov av att väga sig flera gånger om dagen, helst efter matintag. Ett annat sätt 

för att få kontroll över viktnedgången var att använda olika mätmetoder, även detta gjordes 

flera gånger om dagen. En informant beskrev fixeringen som en röst i huvudet som befallde 

olika tillvägagångssätt för att bli smalare. Rösten gav i början sken av att vara en vän, som 

skulle bidra till ett lyckligare liv. Rösten förändrades med tiden, och blev till slut kvinnans 

värsta fiende.  

Negativa tankar om sig själv samt tankarna kring mat ökade avsevärt under perioder då 

informanterna kände sig känslomässigt sårbara. En informant beskrev hur allting blev värre då 

hon tvingades fatta ett beslut om ett göra en abort. Tankarna växte även under speciellt 

stressiga perioder för kvinnorna. 

I ett tidigt skede av sjukdomen beskrev även informanterna att de hade ett speciellt 

förhållande till mat. Måltider orsakade ångest och som ett resultat av detta hittade kvinnorna 

på ursäkter för att undvika att äta samtidigt som ångesten lindrades. Att hoppa över måltider 

blev en del av vardagen och ursäkter utvecklades till lögner för att undgå att äta bland folk. 

Alla informanter var medvetna om att deras beteende kring mat hade förändrats, samt att 

lögnerna hade börjat ta över vardagen. Ingen påpekade att detta var något de reflekterade över 

under den fasen av sjukdomen. 

Det infann sig en känsla av kontroll hos kvinnorna, vilket motiverade dem att tappa ännu mer 

i vikt. Uppmärksamheten som blev följd av viktnedgången bidrog till att kvinnorna kände 

glädje över att de hade lyckats uppnå det som de strävade efter.  

Medias roll 

Målet med viktnedgången var för många att bli sedd. Det framkom att medias skönhetsbild 

hade en stor påverkan på fyra av informanterna. Extremt smala tjejer och modeller visade upp 

sig i tidningar och i TV och tankegångarna om den egna kroppen började. Informanterna 

menade dock att det var svårt att undvika den här hetsen, då reklam och bantningsprogram 

fanns överallt. Två informanter berättade att de använde sig av sociala medier på internet, för 

att få inspiration och tips till att bli smala.  

“Så någonstans är det väl det alla strävar efter, att vara smal. Så det har stark 

påverkan” 

En av informanterna beskrev dock att media inte påverkade henne alls under insjuknandet. 

Kvinnan uttryckte att media ger en förvrängd bild av hur kvinnan bör se ut.  

Att vara sjuk 

Det innebar en stor förändring i livet att drabbas av anorexia. Sjukdomen påverkade både den 

drabbade och den drabbades anhöriga. Utifrån informanternas berättelse framkom fyra 

begrepp: Förvrängd kroppsbild, Personlighetsförändring, Familjens påverkan och Brist på 

sjukdomsinsikt. 
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Förvrängd kroppsbild 

Ständiga tankar kring hur kroppen såg ut präglade kvinnornas vardag. Omgivningen såg att 

kvinnorna hade gått ner i vikt, men de själva såg något helt annat när de tittade sig i spegeln. 

Bilden de såg var förvrängd och trots konstant viktnedgång, såg de alltid en tjock kvinna. En 

informant beskrev hur hon till slut undvek att duscha, för att hon inte klarade av att vara 

naken. Ur kvinnornas ögon blev de bara större, men i själva verket blev de mindre. Spegeln 

visade en skev sida av verkligheten. Detta medförde att kvinnorna aldrig blev nöjda med sin 

kropp och viktnedgången fortsatte. 

“Går jag ner 3 kilo till, till 52 då blir det typ fred på jorden, och så fortsätter det 

i det spåret” 

Informanterna beskrev att de inte uppfattade sina beteenden som onormala. För dem var det 

normalt att tänka på vikten, att stå framför spegeln, att väga sig och mäta sig flera gånger om 

dagen. En extrem rädsla för att bli tjock infann sig hos informanterna, och kampen mot en 

smalare kropp förändrade deras liv.  

Personlighetsförändring 

Under sjukdomens utveckling beskrev kvinnorna en förändring i deras beteende. Främst i 

form av ökade lögner för sina anhöriga men också för sig själva, då de inte ansåg sig vara 

sjuka. Lögner om att vara allergisk mot en viss typ av mat, förenklade sjukdomens framfart. 

Då fick vänner en förklaring till de uteblivna måltiderna och ställde därför inga frågor. Även 

när vården hade kontaktats, fortsatte kvinnorna att ljuga om vad de hade ätit. Detta på grund 

av att det fortfarande inte fanns någon sjukdomsinsikt. En informant ansåg att det var lättare 

att ljuga, och då framför allt inför hennes föräldrar, efter att hon sökt hjälp. Kvinnan upplevde 

att föräldrarna slappnade av och det blev lättare att övertyga dem att allt var bra.  

Tankarna kring mat och träning tog successivt över vardagen. Fokus lades på kroppen och en 

informant beskrev hur hon kunde spendera timmar framför spegeln. En annan informant 

berättade om det heltidsarbete som utvecklades för att dölja att hon inte ville äta. Till slut 

fanns det inte utrymme till någon annan typ av tankeverksamhet och fyra av fem kvinnor 

beskrev hur de blev mer och mer isolerade. Genom isolering kunde all fokus istället gå till att 

hindra sig själv från att äta. Informanterna uppfattade även sig själva som egoistiska på grund 

av denna prioritering. På grund av det bristande näringsintaget stängdes känslorna av och all 

energi försvann. Två kvinnor beskrev sig även som okontaktbara under några tillfällen.  

“Min hjärna lade väl av och jag orkade inte vara social. Den sociala tjejen 

försvann liksom. Man blir ju inte så glad och man lever i sin egna bubbla“ 

Den positiva känslan efter kommentarerna om viktnedgång var kortvarig. För att uppnå den 

känslan igen pressade kvinnorna sig till ytterligare viktnedgång och minskade ännu mer på 

maten. I takt med detta försämrades även självförtroendet. I spegeln såg de endast bristerna 

och en informant beskriver hur ett självhat utvecklades.  

“...jag vill bara hoppa ur min egen kropp. Jag ville bara riva sönder hela kroppen 

och sticka därifrån. Det var bara kaos i huvudet” 

En informant upplevde dock aldrig några negativa tankar under sjukdomsförloppet. De tankar 

som dominerade var positiva då det gick så bra att gå ner i vikt. Istället blev det omedvetna 

behovet av uppmärksamhet grunden för sjukdomens utveckling.  
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Familjens påverkan 

Det blev tydligt att kvinnornas sjukdom inte bara drabbade dem själva, utan den berörde 

framförallt familjen avsevärt. För de informanter som hade yngre syskon blev det speciellt 

påfrestande att se sitt äldre syskon försvinna bort i sjukdomen. Syskonet vägrade lämna sin 

systers sida och levde med skräcken att hon vilken dag som helst kunde dö. Även föräldrarna 

påverkades under sjukdomens utveckling. En förälder blev sjukskriven då det påverkade 

henne psykiskt.  

“...hon såg ju att jag höll på att dö för henne. Det fanns inget hon kunde göra” 

När det blev klart att kvinnorna hade drabbats av anorexia lades ansvar på föräldrarna att se 

till så att deras barn åt och fick behålla maten. För att göra detta krävdes det att en av 

kvinnorna övervakades konstant av sina föräldrar.  

Skam och skuld infann sig även hos de föräldrar som inte insåg att deras barn var sjuka. En 

förklaring på detta var att föräldrarna såg sin dotter varje dag, vilket gjorde det svårare att 

upptäcka viktminskningen. Informanterna klädde sig även i lössittande kläder just för att dölja 

det för sina föräldrar. På grund av den bristande sjukdomsinsikten hos kvinnorna hade de 

svårt att se hur deras familj påverkades, något som senare bidrog till att även de kände skam 

och skuldkänslor.  

 

Brist på sjukdomsinsikt 

Det tog år för kvinnorna att inse att förhållandet till mat hade blivit en sjukdom. Ingen kunde 

uppskatta exakt hur lång denna period var, men tiden upplevdes som lång. Tankarna kretsade 

just kring att leva ett nyttigare liv. Omgivningen reagerade på olika vis under kvinnornas 

viktnedgång, och många uttryckte sin oro. Förnekelse är ett begrepp som framkom hos 

informanterna, både för sig själva, och för andra. Ursäkter och metoder började bli en vana för 

att undvika frågor kring mat och kvinnornas sätt att leva. Människor i omgivningen brukade 

påpeka att det inte var sunt att vara så smal. Det som kanske var tänkt att vara en 

varningssignal blev istället tolkat som komplimanger hos kvinnorna.  

“Men jag minns då när folk sa: men du har ju ett problem. Då var jag nästan stolt 

över det: fast jag har ju disciplin” 

Informanterna beskrev olika upplevelser av den bristande sjukdomsinsikten. Detta kunde vara 

att måendet inte var särskilt bra, men tankar om att det var en sjukdom existerade inte. En 

informant beskrev hur hon jämförde sig med en kompis som också varit sjuk i anorexia. Detta 

bidrog till att informanten inte upplevde sig som allvarligt sjuk. 

" Det är lite som att man blir våldtagen med någon man känner: 'Fast du följde ju 

med han hem. Ville du verkligen inte?' Alltså.. Det skämdes man ju över, att man 

inte var sjuk på riktigt" 

Vännerna kunde reagera på att de inte såg sunda ut, men de själva hade inte insett det ännu. 

En annan upplevelse var att de visste att något var fel, dock trodde de inte att det var så 

allvarligt att de var tvungna att söka hjälp för det.  

Informanterna hade alla en stor önskan om att gå ner i vikt, och ingen trodde att det skulle gå 

så långt. Det tog dock lång tid innan kvinnorna fick insikt och förstod att de hade insjuknat i 

anorexia.  

Vägen tillbaka 

Vägen mot ett tillfrisknande ansågs lika tuff som själva upplevelsen av sjukdomens 
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utveckling. Kvinnorna beskrev att vändpunkten upplevdes komma tätt efter att de fått insikt i 

att de var sjuka. Trots detta tog det lång tid att förändra det djupt inrotade beteendet kring mat. 

För att lyckas med detta krävdes stöd från anhöriga och sjukvårdspersonal. Under kvinnornas 

väg tillbaka blev tre begrepp tydliga; Sjukdomsinsikt, Vändpunkten och Hantera ångest. 

Sjukdomsinsikt 

I kvinnornas fall hade utomstående personer en betydande roll i tillfrisknandet. Dessa kunde 

vara arbetskamrater, lärare, tränare eller en kompis förälder. Alla uttryckte sin oro för 

kvinnorna, och tyckte att det enda rätta var att få professionell behandling. Trots detta så 

förstod inte kvinnorna allvaret med sitt beteende. De ville inte gå upp i vikt, och inte heller 

söka hjälp. Kvinnorna berättade att de till en början endast sökte hjälp för att göra de 

utomstående nöjda och för att de skulle sluta tjata. De gick därmed inte in med inställningen 

att själva bli friska.  

Vägen till sjukdomsinsikt tog olika lång tid. Kvinnorna i studien beskrev att de började inse 

att något var fel när kroppen gav ifrån sig signaler. Signalerna kunde vara att magen 

krampade om nätterna och orkeslöshet som gjorde att vardagen påverkades. Det kunde också 

vara att det blev svårt att orka stå på benen på grund av det bristande näringsintaget. Kroppen 

kunde också påverkas så pass mycket att det enda alternativet var att sova. Det var då de insåg 

att de var sjuka.   

 

När det stod klart för informanterna att de inte längre hade kontrollen över vad de skulle äta 

och när, blev även det en del av insikten. Några av informanterna beskrev hur de låg och vred 

sig av ångest i soffan efter att de ätit mat. Sjukdomen hade då helt tagit över kontrollen.  

“Då så ville jag inget annat än att kunna äta den här smörgåsen, och jag kommer 

ihåg att jag började gråta för att det hade gått så långt att jag inte ens kunde 

[äta], fastän jag ville” 

För kvinnorna var det avgörande att själva våga erkänna att de var sjuka. På så sätt slutade de 

även ljuga för sig själva och andra, samtidigt som de fick perspektiv över hur deras beteende 

hade förändrats i takt med sjukdomen. Kvinnorna beskrev hur skönt det var att faktiskt berätta 

för sin arbetskamrat, pojkvän eller lärare att livet kretsade kring kontrollbehov av vikt och 

mat. Det var en lättnad att öppna upp sig för någon.  

 

Informanter beskrev den nytillkomna  j    m            m                         “         

    ”. A    b           g             y   g            b            g m                . T     

sjukdomsinsikt, förändrades inte deras beteende över en natt. Kvinnorna upplevde vägen 

tillbaka som en svår och lång process, men sjukdomsinsikten blev en start för tillfrisknandet.  

 

Vändpunkten 

När sjukdomsinsikten väl infann sig, bestämde sig alla fem informanter för att bli friska. 

Behandlingarna skiljdes sig åt, men hade alla samma utgångspunkt: att hjälpa kvinnorna att 

bli friska från anorexia. Några av kvinnorna fick hjälp på ett behandlingshem, där den 

huvudsakliga uppgiften var att äta regelbundna mål varje dag. De upplevde att det var 

känslomässigt och ångestladdat, dels för att tvingas äta, men också för att de åt tillsammans 

med andra anorexidrabbade kvinnor. Detta gjorde att det var lätt att jämföra sig med de andra, 

hur smala och hur sjuka de var. Informanterna berättade att de inte upplevde sig som sjuka när 

de såg andra kvinnorna på behandlingshemmet. Då ifrågasatte informanterna varför de 

behövde vara där när de inte upplevde sig lika sjuka som dem. Det hade därför känts bättre för 

dem att sitta själva tillsammans med en personal under måltiderna, för att slippa jämföra sig 
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med de andra kvinnorna.  

 

Kvinnorna fick också föra matdagböcker över vad de hade ätit under dagen. Det upplevdes 

både som ångestladdat, då de insåg att de hade ätit mer mat än tidigare, men också som ett 

användbart redskap. Med hjälp av detta kunde de se tidigare matintag och insåg då att det 

faktiskt gick att äta sådana portioner. En annan behandlingsmetod var kognitiv beteendeterapi, 

KBT. Det visade sig vara effektivt för några av informanterna. Terapin lade fokus på måendet 

här och nu, samt vilka tankar och känslor som kretsade kring mat och ångest. Informanterna 

kunde med hjälp av KBT inse att det var viktigt att börja äta för att må bra igen.  

Viljan att bli frisk ökade när en nära anhörig fanns vid kvinnornas sida. Mycket berodde dock 

på kvinnorna själva och under tillfrisknandet var det bara en sak som gällde: att tvinga sig 

själv att äta trots den ångest maten framkallade. 

“Det var ju liksom antingen så kommer jag dö, eller så börjar jag äta och 

försöker leva” 

Hantera ångest 

Ångest är ett begrepp som framkom hos informanterna i samband med anorexia. Tankar kring 

mat, vikt och kontroll gav ångest. Ångesten upplevdes olika bland kvinnorna, och de hade 

även personliga sätt att hantera den på. I första fasen mot tillfrisknandet upplevde 

informanterna sig tvingade att börja äta. Detta beskrevs som det svåraste att genomföra. Det 

fanns inget sätt att hantera den ångest som medföljde under de första måltiderna, utan 

kvinnorna menade att det bara var att ta sig igenom det. 

“Ska man överleva den här sjukdomen så är det upp till dig själv. Det är bara du 

själv som kan börja äta” 

Under den första fasen var informanterna även övervakade av anhöriga under större delen av 

tiden. En kvinna menade att detta var räddningen, då det var för hennes föräldrar skull som 

hon ville bli frisk. Det var dem som motiverade henne att äta. 

Ett annat sätt att hantera ångest var att fokusera på kvinnornas utseende och mående under 

sjukdomsförloppet. Dessa tankar blev en motivation att aldrig behöva gå igenom den tiden 

igen. 

Flera av informanterna berättade att de brukade tänka på annat för att glömma ångesten. Det 

framkom att det var viktigt att hitta ett eget sätt att hantera dessa känslor på. Att gå ut med 

hunden, diska, lyssna på musik och att sysselsätta sig med något var effektivt för 

informanterna.  

 

Det var upp till informanterna själva att börja äta och hantera den ångest som eventuellt 

uppstod. Ingen kunde göra det åt dem. Det var dock viktigt för dem att få veta att de inte var 

ensamma under den här processen och behovet av stöd hade en betydande roll under vägen 

tillbaka.  

Sjuksköterskans roll 

För att hjälpa kvinnorna till ett liv utan anorexia krävdes kompetent personal som hade tid att 

lära känna patienten. Det var även viktig för kvinnorna att känna att de inte var ensamma 

under behandlingen och att det alltid fanns någon som lyssnade på dem. Sjuksköterskans 

förhållningssätt blev därför betydelsefullt under kvinnornas behandling. Sjuksköterskans roll 

sammanfattades med tre begrepp: Individanpassad vård, Kunskap och Stöd.  
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Individanpassad vård 
En av de viktigaste uppgifterna som sjuksköterskan hade var att se människan bakom 

sjukdomen. Detta för att lyckas fånga upp kvinnorna och få dem att inse att de var sjuka. 

Sjuksköterskan hade därför en central roll i kvinnornas sjukdomsförlopp. Några av kvinnorna 

upplevde att ett kontrollbehov styrde utvecklingen av sjukdomen, medan andra ansåg att 

behovet av uppmärksamhet istället låg som grund. Informanterna menade på så vis att 

bakgrunden till deras insjuknande även var nyckeln till tillfrisknandet. Om behovet av 

uppmärksamhet låg som grund för sjudomens utveckling kunde kommentarer om 

viktnedgången istället bli motivation att fortsätta gå ner i vikt. En sjuksköterska som inte tog 

hänsyn till bakgrunden kunde därför stjälpa istället för att hjälpa. 

"De [sjuksköterskorna] kunde se från individ till individ att alla mådde inte lika 

dåligt eller så. Och det är väldigt viktigt, även om det är samma sjukdom" 
 

Informanterna värdesatte att sjuksköterskorna var raka och ärliga mot dem, samtidigt som de 

ville bli bemötta med ödmjukhet. Några kvinnor menade dock att ödmjukhet inte hade varit 

g               b        g. D                 b   b m          g     m “                  
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trygghet då personalen upplevdes som kompetent och som om de visste vad de gjorde.   

 

“Hon såg ju direkt om jag hade gått ner i vikt och hon bara: Tror du att det 

kommer att hjälpa dig? Och jag tror det var det som gjorde att hon hjälpte mig" 
 

Sjuksköterskorna skulle inte heller ha en förställning om hur sjukdomen yttrade sig. Anorexia 

beskrevs som en multidimensionell sjukdom, som skiljde sig från person till person. Det var 

därför viktigt att sjuksköterskorna tog reda på hur just personen framför dem mådde och inte 

tog sjukdomen för given. Informanterna menade att de sjuksköterskor som själva kunde 

avgöra när kvinnorna var i behov av stöd, såg varje person som en unik individ och tog därför 

inte deras mående förgivet.  
 

Kvinnorna ansåg att för mycket fokus låg på vikt och BMI under behandlingen, istället för de 

psykologiska aspekter kring sjukdomen. Det fanns mer bakom sjukdomen än bara oviljan att 

äta. För att få rätt behandling och för hindra vidare utveckling av sjukdomen, var det därför av 

värde att sjuksköterskan hade kunskap om detta.  
 

Kunskap 

Kvinnorna beskrev att det var viktigt att känna förtroende för sjuksköterskan under sin 

behandling. Som patient var det betryggande att veta att sjuksköterskan var påläst, hade 

kunskap om sjukdomen och att de hade vårdat liknande patienter tidigare. Kvinnorna lade vikt 

på tillit i relationen mellan sjuksköterska och patient. De skulle kunna lita på sjuksköterskan, 

men sjuksköterskan skulle också kunna lita på dem. I intervjuerna framkom det att flera av 

informanterna upplevde att sjuksköterskan hade denna kunskap inom sin profession. De 

kände också förtroende för de sjuksköterskor som brann för yrket. 
 

"Att ni vet vad ni pratar om. Att ni är trygga i er själva.. och visar det för dem. 

Och skapar en kontakt på så vis" 
 

Att vara smal såg informanterna till en början som något positivt, något som de strävade efter. 

Därför tyckte de att kommentarer kring kvinnornas utseende skulle undvikas, då de kunde 

upplevas som motiverande. De menade på att kunskap kunde hjälpa sjuksköterskan att veta 

hur de skulle förhålla sig till kvinnorna. Okunskap yttrade sig som en föreställning om att 
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kvinnorna enbart hade en rädsla för att äta. Informanterna menade att sjukdomen omfattade 

mer än så.  
 

Informanterna belyste också vikten av att upptäcka sjukdomen i tid för att förhindra dess 

utveckling. Sjuksköterskor som tog sig tid, lyssnade på patienten och tog viktnedgång och 

minskat matintag på allvar hade förutsättningar att nå kvinnor som låg i riskzonen för att 

drabbas av sjukdomen. När kvinnorna var som mest sårbara ville de bli sedda och få stöd från 

någon som upplevdes trygg och stabil.  
 

Stöd 
Kvinnorna beskrev anorexia som en sjukdom som påverkade dem själva, men också familjen. 

Därför värdesattes även stöd för anhöriga. En informant upplevde dock att hennes familj hade 

behövt mer stöd från sjukvården, då sjukdomen tog hårt på dem.  
 

Kvinnorna berättade att det var betydelsefullt att få stöd från sjuksköterskan under 

behandlingen, då det var en påfrestande period i kvinnornas liv. Det var då extra viktigt att det 

fanns någon att prata med. I en kvinnas berättelse blev relationen med sjuksköterskan också 

räddningen. Förtroendet som skapades mellan dem bidrog till att kvinnan inte ville göra 

sjuksköterskan besviken genom att fortsätta med sin viktnedgång. Sjuksköterskorna hade en 

betydande roll i vägen till ett liv utan anorexia, och i några fall var den även direkt avgörande. 

 

DISKUSSION 
I studiens resultat framkommer det att förändrade familjeförhållanden eller relationer hade en 

bidragande roll till utvecklingen av sjukdomen. Ingen av kvinnorna ansåg sig själv som sjuka 

till en början och kommentarer som var menat som ett uppvaknade blev istället motiverande 

för fortsatt viktnedgång. Resultatet visar även att familjen påverkas starkt av sjukdomens 

omfattning. Kvinnorna upplevde sig själva som egoistiska, då all deras fokus lades på hur de 

skulle hindra sig själva från att äta. Detta bidrog i sin tur till isolering för att undvika 

situationer där mat var inblandat. Under vägen tillbaka till ett liv utan anorexia upplevdes 

ångesten kring mat som svårast att hantera. Här spelade familj och vänner en stor roll. Även 

sjuksköterskans förhållningssätt blev avgörande för tillfrisknandet.  
 

Metoddiskussion 

En intervjustudie med kvalitativ ansats ligger som grund för den här studien. Till en början 

reflekterade författarna över om en litteraturstudie hade kunnat svara på studiens syfte. 

Alternativet hade varit en studie baserad på självbiografier eller bloggar. På grund av att 

denna metod är främmande för författarna, samt att fördjupande frågor inte är möjligt valdes 

därför metoden bort. En litteraturstudie baserad på artiklar innebär att resultatet redan är tolkat 

en gång, vilket gör att de unga kvinnornas upplevelser är mindre subjektiva. En intervjustudie 

anses som den mest lämpliga metod eftersom studien grundas på subjektiva upplevelser.  
 

Studien baseras på fem intervjuer, vilket också var kravet för att genomföra en intervjustudie. 

Fler informanter skulle kunna bidra till ett tydligare resultat. Antalet informanter anses dock 

vara adekvat för just den här studien, på grund av den tidsbegränsning som är avsatt.  
 

Informanterna består av unga kvinnor som har valts ut med hjälp av ett snöbollsurval. Den 

ena författaren till studien är ytligt bekant med en av informanterna, och det var på den vägen 

snöbollsurvalet började. Valet av urval föll sig naturligt, och det är ett effektivt sätt att hitta 

informanter på. Första informanten tipsade om en kvinna som hon tror vill medverka i 

studien. Den informanten tipsade i sin tur om en annan kvinna som också kunde tänka sig att 
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medverka, och så fortsatte det. Alla informanter har gemensamt att de har varit öppna med sin 

sjukdom, och därmed har deras berättelser varit utförliga.  
 

Att den ena författaren är ytligt bekant med en av informanterna sedan tidigare kan påverka 

intervjun på olika sätt. Dels kan det innebära att hennes berättelse blir mer begränsad då 

författaren sedan tidigare vet om delar av hennes förhållande till anorexia. Dock kan detta 

också innebära att informanten känner trygghet. Alla fem intervjuer utfördes författarna 

tillsammans. Fördelen med detta är att intervjuerna blir grundligare, och två intervjuare ger 

utrymme för fler följdfrågor samt ger möjlighet till en ökad förståelse. Nu i efterhand kan det 

ha varit en fördel om den författare som inte var ytligt bekant med informanten hade 

intervjuat henne ensam. Detta för att lättare kunna gå in med tanken att inte veta någonting 

om informantens upplevelser av anorexia. Dock hade detta bidragit till att den tänkta metoden 

med två intervjuare frångåtts, vilket hade påverkat studien negativt. Det finns dock en risk 

med att båda författarna var med under intervjuerna. Detta kan bidra till att informanten, som 

redan är i en utsatt position, känner sig obekväm då hon måste dela med sig av sin berättelse 

för två personer.  
 

Informanterna består av kvinnor, på grund av att det är främst den gruppen som drabbas i 

störst utsträckning (Keski-Rahkonen, Charpentier, Viljanen, 2011). Författarna har därför en 

föreställning om att det då blir svårare att hitta manliga informanter. Om studien hade 

omfattat unga män så hade resultatet möjligtvis fått ett bredare perspektiv av upplevelserna 

kring anorexia.  

Ett exklusionkriterie för studien är att      g                   b         g “m       j    m  ” 

då studien även fokuserar på hur de tillfrisknade. Detta betyder att det har gått en tid sedan 

kvinnorna insjuknade, då vägen mot ett tillfrisknande är lång. På så sätt kan det bli svårt för 

informanterna att minnas första tiden under sjukdomen, men författarna anser att de 

avgörande detaljerna av upplevelserna finns kvar.  

För att försäkra sig om att intervjuerna gav svar på det som var avsett att undersökas, 

användes en framtagen intervjuguide. Den består av öppna frågor som författarna tillsammans 

har formulerat. En pilotintervju genomfördes för att testa intervjufrågornas kvalité samt ifall 

frågorna uppfattas på det sätt som är avsett av författarna. Med god kvalité menar författarna 

att frågorna besvarar det syfte som är avsett för studien. Carlsson (2012) menar att det är 

viktigt att frågornas formulering testas innan intervjuerna, då feltolkningar kan ge olika 

resultat. Därför genomfördes en pilotintervjun i studiens början. Detta för att snabbt kunna 

avgöra ifall intervjun kunde användas. Om inte, skulle det därför finnas utrymme att hitta en 

ny informant 

I de första intervjuerna användes intervjuguiden flitigt, men efterhand blev författarna mer 

säkra och kunde därför lägga intervjuguiden åt sidan. Intervjuerna blev därför successivt mer 

naturliga. Detta kan också ses som en nackdel då en del frågor inte ställs på samma vis eller i 

samma ordning, vilket kan påverka resultatet. I detta fall anser författarna att svaren ändå är 

likvärdiga. 

För att all fokus ska läggas på informanterna spelas intervjuerna in med hjälp av en 

mobiltelefon. Vetskapen om att det som sägs blir inspelat kan bidra till att stämningen blir 

obekväm och därmed finns det en risk att svaren inte blir lika utförliga. Ett alternativ är att 

istället föra anteckningar. Detta skulle dock försvåra den senare analysen av intervjun och 

därför minska resultatets giltighet. Mobiltelefonen ansågs lämplig som hjälpmedel vid 

inspelningen av intervjuerna. Materialet överfördes till en av författarnas dator, samma dag 
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som intervjuerna ägde rum. Därefter togs den inspelade intervjun bort från mobiltelefonen. 

Det var viktigt för författarna att den inspelade intervjun inte förvarades längre än nödvändigt 

på mobiltelefonen. Detta för att kunna säkerställa de etiska aspekter som studien grundas på. 

Författarna anser att risken är mycket låg att någon obehörig kommer åt materialet på datorn, 

då den har ett säkerhetslås som endast ägaren känner till. För att öka studiens tillförlitlighet 

analyserades de transkriberade texterna grundligt med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

som beskrivs av Hällgren - Graneheim och Lundman (2012). Författarna plockade till en 

början ut meningsenheter var för sig. Sedan jämfördes de skillnader och likheter som 

framkommit av de båda författarna. Skillnaderna studerades utförligt för att komma fram till 

om de frångick syftet eller inte. Analysen gjordes härefter gemensamt då underkategorier och 

kategorier bestämdes.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i den genomförda studien visar att förändringar i relationer, så som inom familjen 

eller uppbrott med pojkvän, var startskottet för utvecklingen av sjukdomen. Dessa 

förändringar bidrar till att emotionella känslor uppkommer, så som övergivenhet eller 

otillräcklighet. Anorexia utvecklas som ett sätt att handskas med dessa negativa känslor och 

upplevelser (Fox & Diab, 2013). Även Berge, Loth, Hanson, Croll-Lampert och Neumark-

Sztainer (2011) bekräftar att förändringar i ett förhållande kan vara en utlösande faktor till 

anorexia. En känsla av att vara betydelselös, framför allt i samband med att förlora av en 

viktig person i livet, är en särskilt bidragande orsak till utvecklingen av sjukdomen.  

Det framkom i studien att kvinnor som drabbas av anorexia har brist på sjukdomsinsikt. Trots 

självsvält och ohälsosam viktnedgång inser de insjuknade inte att det är en sjukdom som 

orsakar det förändrade beteendet. Detta bekräftas även av Fox och Diab (2013. s. 4), där de 

beskriver att anorexiadrabbade kvinnorna länge förnekar att de kämpar med en ätstörning. 

Detta kan vara en anledning till att kvinnorna i den genomförda studien mottog oroliga 

kommentarer från föräldrar eller vänner, rörande deras viktnedgång, som komplimanger 

snarare än som en varningssignal.  

Det är vanligt att anorexiadrabbade kvinnor utvärderar sig själva negativt. Att kommentera 

dessa kvinnors viktnedgång ökar självförtroendet, då det medför en känsla av att ha lyckats 

med något som alla inte kan (ibid).  

Anorexia är i många fall en följd av ett dåligt självförtroende. Tankar som kretsar kring att 

vara ful, tjock och att inte känna sig tillräcklig är en bidragande faktor. I både studiens resultat 

och i Cooper, Deepaky, Grocutt och Bailey (2007) framkommer en föreställning om att vara 

smal automatiskt leder till positiv uppmärksamhet. Den enorma strävan efter att vara smal tar 

över och övergår till slut i självsvält. Samtidigt blir annat i livet oviktigt och fortsatt 

viktnedgång blir kvinnornas vardag. Till en början upplever kvinnorna välbefinnande. 

Känslan är dock kortvarig och kvinnorna är då övertygade om att vidare viktnedgång är det 

som krävs för att återfå känslan. Detta leder till en ond cirkel då lyckan aldrig återkommer. 

Kvinnorna fortsätter då att gå ner i vikt och försvinner allt djupare in i sjukdomen. Kvinnorna 

upplever till en början livslidande, som sedan också övergår till ett sjukdomslidande. 

I studiens resultat framkommer det även att det inte bara är den drabbade kvinnan som 

påverkas av sjukdomen, utan även familjen upplever lidande. Både i form av psykisk 

påfrestning över att se sitt barn eller syskon försvinna bort, samt i form av skam och 

skuldkänslor över att de inte insåg allvaret förrän sjukdomen hade utvecklats. I en studie av 

Thomson et al. (2012) framkommer det att föräldrar som förnekar barnets 

 j    m          g m         b   m   g   “     x  ”        mm    . D         m    



16 
 

föreställning om att termen endast används när tillståndet är så illa att det bara finns skinn och 

ben kvar. När föräldrarna till slut vågade erkänna att deras barn var sjuk, infann sig 

skuldkänslor över att de inte hjälpt sitt barn tidigare. Samtidigt bidrog detta till att de blev mer 

beslutsamma om att de tillsammans skulle vinna kampen mot sjukdomen. Det är viktigt för 

sjuksköterskan att även informera familjen om hur sjukdomen kan uttrycka sig. Genom att 

belysa betydelsen av vad förändrat matbeteende kan innebära, kan vidare utveckling av 

sjukdomen förhindras för kvinnor som ligger i riskzonen.  

Studiens resultat visar att i sjukdomens senare skede har utomståendes ängslan för kvinnornas 

hälsa haft en avgörande roll i vägen tillbaka till ett liv utan anorexia. En utomstående beskrivs 

som en person som den drabbade inte har särskilt nära kontakt med och oron för deras 

välmående upplevdes därför som oväntad. Det här belyser också Fox och Diab (2013) då oron 

från andra bidrar till att kvinnorna inser allvaret i deras förhållande till mat. Varför tas då inte 

en förälders oro på lika stort allvar? En möjlig anledning kan vara att föräldrar i många fall 

har regelbundna åsikter och tankar om vad som är bäst för barnen. Detta kan då således bidra 

till att kvinnorna inte lyssnar till föräldrarnas oro.  

I studiens resultat framkommer det att behandlingen av anorexia är påfrestande, men också 

nödvändig och livsavgörande. Detta medför att sjuksköterskan har en betydande roll i 

tillfrisknandet. Det här framkommer även i en studie av Zugai, Stein-Parbury och Roche 

(2012), då det är viktigt för kvinnorna att sjuksköterskan har ett vänligt, men bestämt och 

professionellt förhållningssätt. De menar att det är viktigt att respektera sjuksköterskan, 

samtidigt som sjuksköterskan ska respektera de drabbade kvinnorna. Det här beskrivs även i 

författarnas resultat, där kvinnorna lägger vikt på tillit i relationen med sjuksköterskan. 

Anorexia är en psykisk sjukdom som kan vara full av skam och självhat. För att kunna 

tillfriskna är det viktigt att våga öppna upp sig, och därför är tillit en viktig del i relationen till 

sjuksköterskan.  

Det är viktigt som sjuksköterska att visa sig kunnig inom sitt område, då detta medför ett ökat 

förtroende hos de drabbade kvinnorna. Sjuksköterskan har kunskap om hälsa, kost och hur de 

ska bemöta dessa patienter på rätt sätt (Bakker et al., 2011). Detta framkommer även i 

studiens resultat då kvinnorna anser att det är betydande för tillfrisknandet att veta att 

sjuksköterskorna har vårdat fler individer med liknande problem. Erfarenhet och kunskap är 

två begrepp som väger tungt i sjuksköterskans roll. Med hjälp av dem kan sjuksköterskan 

skapa förståelse, samt sätta sig in i kvinnornas livsvärld på ett effektivare sätt. Med 

livsvärlden som grund, kan sjuksköterskan lättare inta ett patientperspektiv. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver vikten av detta. Fokus läggs då på patienten, och sjuksköterskan 

kan med hjälp samtal och observationer, hjälpa patienten på ett sätt som passar just den här 

personen. Dock kan det vara svårt att få erfarenhet inom området i början av sjuksköterskans 

karriär. Då kan istället god kunskap bidra till en trygg behandling. Att vara påläst, att rådfråga 

sina kollegor och att sjuksköterskan är medveten om sjukdomens innebörd, kan bidra till att 

även en nyutexaminerad sjuksköterska förmedlar ett betryggande intryck.  

Det finns idag relativt lite forskning som berör det eventuella sambandet mellan anorexia och 

medias roll. Därför bör mer forskning fokuseras på detta. Det kan vara värdefullt för 

sjuksköterskor då en del av behandlingen möjligtvis bör ta hänsyn till den påverkan som 

sociala medier kan ha under sjukdomens utveckling. Sjuksköterskor har också en viktig roll i 

att kunna identifiera unga kvinnor som ligger i riskzonen och bör därför ha kunskap om 

sociala mediers bild av kvinnligt ideal. Med hjälp av mer forskning kring detta, och med hjälp 

av det vi redan vet, har sjuksköterskan möjlighet att hjälpa fler anorexiadrabbade kvinnor. 

Idag finns främst forskning kring kvinnor och anorexia, därför anser författarna att även 
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vidare forskning om mäns förhållande till sjukdomen borde genomföras. Detta kan bidra till 

en ökad förståelse för vad de drabbade går igenom och fler förutsättningar för att öka 

välbefinnande och lindra lidande.  
 

Slutsatser 

Anorexia är en sjukdom som bidrar till ett stort lidande, både för de drabbade kvinnorna, men 

också för familj och vänner. Lidandet kunde yttra sig i form av ångest, ett bristande 

självförtroende och en ständig kamp mot sin egen kropp. Familjerna upplevde en känsla av 

maktlöshet och deras oro för kvinnorna hade ingen betydande effekt. En annan slutsats är att 

det finns likheter mellan kvinnorna i studien. Detta gör att resultatet kan vara överförbart för 

unga kvinnor i en liknande situation.  

Författarna anser att den här studien kan bidra till att blivande sjuksköterskor ska få en 

bredare förståelse för unga kvinnors upplevelser av anorexia. Alla människor är olika, och det 

är viktigt att kunna se människan bakom sjukdomen, för att ha möjlighet att ge vård utifrån ett 

patientperspektiv. Anorexia är en sjukdom som påverkar många runt omkring den drabbade, 

och det är därför betydelsefullt att vården även är familjefokuserad.  

Vi som blivande sjuksköterskor strävar efter att främja hälsa och lindra lidande hos de unga 

kvinnor som genomgår denna sjukdom. Det är därför viktigt att prata med de som har 

genomlidit detta och på så sätt få ta del av deras subjektiva upplevelser. Det är också 

betydelsefullt för kvinnor som en gång har levt med anorexia, att få prata samt reflektera över 

sjukdomen idag och med sina berättelser även kunna hjälpa andra. Psykiska sjukdomar är lika 

viktigt att prata om som fysiska sjukdomar. Det vill författarna lyfta fram med hjälp av den 

här intervjustudien.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

● Kan du berätta lite om din bakgrund till anorexia? 
● Kan du ge exempel på hur dina tankar såg ut under sjukdomen 
● Hur var din sjukdomsinsikt? 

 
●  Vilka riskfaktorer tror du finns för att drabbas av anorexia? 
●  Vad tror du kan vara tidiga tecken på sjukdomen? 

●  Hur anser du att det kvinnliga idealet ser ut idag? 

● Tror du det finns någon koppling mellan dessa ideal och anorexia? 

 
● Hur gick du tillväga för att tillfriskna? 
●  Hur blev du bemött av sjukvården 

● Vilka råd kan du ge oss som blivande sjuksköterskor i bemötandet med unga kvinnor 

som har anorexia? 

● Hur ser den förändring ut som har skett i ditt liv sedan insjuknandet?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Jag tror det är dels 

umgänge, mycket. Om 

man själv är lite större än 

någon annan, och om man 

umgås jämt.  

Jag tror att dels 

umgänge spelar roll 

i insjuknandet. Om 

man själv är större 

än någon annan, 

och umgås jämt.  

Umgänge Relationer Vägen till 

sjukdomen 

…           m    m 

viktminskning och 

bantningsmetoder. Det 

kommer man ju inte ifrån 

även om man vill. 

Man kommer inte 

ifrån all reklam om 

viktminskning och 

bantningsmetoder 

även om man vill.  

Reklam Medias roll Vägen till 

sjukdomen 

Min lillasyster var helt 

förstörd. Hon ville inte gå 

till skolan, utan ville hela 

tiden sitta med mig och 

hjälpa mig. Hon var ju 12, 

13 då. Det var ju väldigt 

jobbigt att se henne. 

Min lillasyster var 

helt förstörd. Hon 

ville inte gå till 

skolan, för hon ville 

vara med mig och 

hjälpa mig. Det var 

jobbigt att se henne 

må dåligt.  

Anhöriga 

påverkas 
Familjen påverkas Att vara sjuk 

Och sen åt jag ju när 

föräldrarna var i närheten, 

men hade jag bott själv 

hade jag ju inte ätit alls. 

Jag tror det var dem som 

var lite räddningen också. 

Föräldrar och släkt.  

Jag åt för att 

föräldrarna var i 

närheten. Jag hade 

inte ätit alls om jag 

bott själv. Föräldrar 

och släkt blev 

räddningen.  

Räddning Vändpunkten Vägen tillbaka 

Jag behövde inte söka 

kontakt med dem 

[sjuksköterskorna], vilket 

var bra. Det kunde se från 

individ till individ att alla 

mådde inte lika eller 

dåligt eller så. Och det är 

väldigt viktigt, även om 

det är samma sjukdom.  

Det var bra att jag 

inte behövde söka 

kontakt med 

sjuksköterskorna. 

De kunde så att 

olika individer 

mådde inte lika. Det 

är viktigt att göra, 

även om det är 

samma sjukdom. 

Alla är 

olika 
Individanpassa Sjuksköterskans 

roll 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Informationsbrev 

Information om "Att börja äta eller sluta leva - 5 unga kvinnors berättelse om kampen mot 

anorexia och vägen tillbaka". 

Vi som ska utföra den här studien heter Linn Bengtsson och Jessica Leander. Vi studerar på 

Linnéuniversitetet i Växjö till sjuksköterskor och är nu inne på vår femte termin. Vi kommer 

under större delen av den här terminen att jobba med vår c-uppsats.  

Nedan följer allmän information om vad arbetet kommer att handla om, och vi vill gärna fråga 

dig om du vill vara informant i vår studie? Då vi tror att du kan bidra med mycket från dina 

upplevelser av sjukdomen.  

Syftet med studien är att lyfta fram upplevelser hos unga kvinnor som har drabbats av 

anorexia nervosa. Vi tycker att det ligger i tiden att belysa detta ämne, och framförallt när vi 

själva en dag kommer att arbeta som legitimerade sjuksköterskor. Det är betydelsefullt inom 

vården att få en ökad förståelse för livsvärlden hos dessa patienter och att tidigt upptäcka 

tecken på sjukdom.  

Vi kommer att göra en intervjustudie, där fem unga kvinnor kommer att intervjuas av oss. Vi 

kommer att bestämma en plats för intervjun där ni själva känner er trygga. Det kan vara en 

fördel att träffas i hemmiljö. Intervjun kommer att ta ca en timme och vi kommer ställa frågor 

som berör upplevelser kring anorexia. Eftersom det berör ett känsligt ämne så får du mer än 

gärna höra av dig till oss efter intervjun, om du vill ventilera dig.  

● Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan motivering. 
● Studien kommer att vara konfidentiell.  
● Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Linnéuniversitetet i 

Växjö.  
● Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Etikkommitén Sydost.  
● Om du vill veta mer om etiska aspekter, gå in på: www.bth.se/eksydost  

 

Vid frågor, kontakta oss gärna:  

 

Linn Bengtsson: Tele: 0708988913. Mail: lb222ju@student.lnu.se 

 

Jessica Leander: Tele: 0730420692. Mail: Jl222un@student.lnu.se  

 

Jalal Safipour: Tele: 0470-708100. Mail: Jalal.Safipour@lnu.se 

 

Underskrift författare:  

Underskrift handledare:  
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Studiens etiska aspekter 

• Jag bekräftar att jag har läst och förstått informationen om studiens innebörd samt de 

etiska aspekterna   

• Jag förstår att deltagandet är frivilligt och att jag har friheten att avbryta när jag vill, 

utan att förklara varför 

• Jag ger mitt samtycke att delta i studien 

 

Vissa frågor kan upplevas som jobbiga för dig att svara på, det är därför viktigt att du vet att 

det inte finns något tvång att svara på dem. Du kan alltid neka om du inte vill svara på en 

fråga.  

Vi hoppas att studien kan bidra till en ökad förståelse inom vården och att fler kvinnor som 

lever med sjukdomen kan få ett gott bemötande. Detta för att främja hälsa och lindra lidande.  

Tack för ditt deltagande!  

 

Informantens underskrift:  

 

Författarnas underskrift:  

 

 


