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Abstrakt 
Bakgrund: Anorexia är en ätstörning som främst drabbar unga kvinnor och som yttrar sig både 
fysiskt och psykiskt. Sjukdomen drabbar inte enbart den enskilda individen utan hela dess 
omgivning. Mötet med vården är viktigt för att underlätta tillfrisknandet för kvinnorna.  
Syfte: Syftet var att belysa unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia.  
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på fem självbiografier som analyserades med 
Lundman och Hällgren-Graneheims (2012) manifesta innehållsanalys.  
Resultat: Det framkom att anorexia medförde stora förändringar i kvinnornas liv. De upplevde 
anorexian som en inre röst som styrde över livet. Sociala relationer blev lidande som följd av att 
mat och vikt blev livets medelpunkt. I tillfrisknandet var vårdrelationerna och anhörigas stöd av 
stor vikt för att främja hälsan.   
Slutsats: Anorexia är en komplex sjukdom där många faktorer påverkar behandlingsresultatet, 
inte minst patientens egen vilja att bli frisk. Alla möten och personer, exempelvis ett 
välfungerande teamarbete mellan professioner i vården har betydelse för att uppnå ett gott 
behandlingsresultat. Sjuksköterskan kan, genom att ge trygghet och vara en fast punkt, bli en 
viktig tillgång i behandlingen av unga kvinnor med anorexia. Även anhöriga har en avgörande 
roll för kvinnornas tillfrisknande då de både kan vara ett stöd och skapa motivation. 
 
Nyckelord 
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INLEDNING 
 
 
Anorexia är en destruktiv sjukdom där individen skadar sig själv genom svält. Ett lidande skapas 
både för den drabbade och dess anhöriga. Individen förändras både fysiskt och psykiskt. Den 
fysiska förändringen är mest framträdande för omgivningen samtidigt som ångest och ständiga 
tankar kring mat blir en vardag för individen. Sociala situationer väljs bort och den sjuka isolerar 
sig allt mer ifrån omvärlden. Livsvärlden förändras och upplevelsen av hälsa uteblir. Författarna 
kom i kontakt med anorexia då de såg personer i sin omgivning insjukna. Intresset som drev 
studien var en nyfikenhet kring den sjukas upplevelse av sjukdomen och dess hälsokonsekvenser. 
Författarna har en önskan om att denna kunskap kan användas för att skapa en bättre vårdrelation 
mellan sjuksköterskan och den som lider av anorexia. Den medicinska termen på sjukdomen är 
Anorexia Nervosa men i löpande text används benämningen anorexia.  

BAKGRUND 
 

Historia 
Anorexia Nervosa är det grekiska namnet och betyder på svenska nervös aptitlöshet. Det kan 
medföra en feltolkning då majoriteten av patienterna inte är aptitlösa utan ständigt kämpar mot 
hunger och impulsen att äta. Anorexia finns endast dokumenterat de senaste 100-150 åren men 
har en lång kulturell och psykologisk historia (Clinton & Norring, 2002). Historiskt sett har 
anorexia förekommit sedan 400-talet. Kvinnor helgonförklarades eftersom de kunde leva utan att 
äta. Den första medicinska beskrivningen av anorexia utfördes 1964 av den engelska läkaren 
Richard Morton (Hällström, 2009). I slutet av 1800 talet och i 1900-talets början blev 
beskrivningarna av sjukdomen allt fler (Clinton & Norring, 2002).  

Anorexia Nervosa 
Anorexia är en ätstörning som förekommer hos omkring 1 procent av alla kvinnor och 0.1 
procent av alla män (Allgulander, 2015). Sjukdomen yttrar sig både fysiskt och psykiskt (Clinton 
& Norring, 2002). Självbilden stämmer inte överens med verkligheten då den drabbade ser sig 
själv som överviktig trots undervikt (Clinton, 2012). Orsaken till sjukdomen är okänd men det 
finns flera faktorer som kan påverka insjuknandet, exempelvis kvinnligt kön, ålder mellan 12-20 
år, livskriser och genetiska faktorer. Sociokulturella faktorer så som ideal, mode och media samt 
personlighetsdrag som perfektionism, negativ självbild och tvångsmässighet ger också ökad risk 
för att drabbas av anorexia. Även bantning är en bidragande faktor då den ökade självkontrollen 
av att motstå hungerkänslorna samt en viktnedgång kan ge en positiv kick som gör att beteendet 
fortsätter och slutligen utvecklas till en sjukdom (Hällström, 2009).   
 
För att diagnostiseras som anorexia krävs kroppsvikt 15 % under normalvikt, intensiv rädsla för 
viktuppgång, skev kroppsuppfattning och utebliven menstruation (Hällström, 2009). Det är 
viktigt att tidigt uppmärksamma tecken på ätstörning för att kunna sätta in adekvata åtgärder som 
i sin tur förbättrar prognosen (Wallin, 2013). Vid sjukdomsmisstanke ska alltid somatisk och 
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psykiatrisk utredning göras där vikt, blodtryck, EKG och blodstatus kontrolleras (Hällström, 
2009). 
Prognosen för sjukdomen varierar. De som insjuknar i tidig ålder har bäst prognos tillsammans 
med de som har en lindrigare grad av anorexia. Vid svårare sjukdom som kräver behandling inom 
slutenvården eller specialistmottagningar är prognosen sämre. Efter behandling förblir 40 % 
friska, lika många förbättras avsevärt medan 20 % svarar dåligt på behandlingen och förblir sjuka 
(Hällström, 2009). Dödligheten till följd av anorexia är 10 %, därmed är anorexia den mest 
dödliga psykiatriska sjukdomen (Hjärnfonden, 2016). Dödsorsaker kan vara självmord, svält, 
hjärtstillestånd och infektion (Hällström, 2009). Antalet flickor som vårdas på sjukhus för 
anorexia har tredubblats sedan 1990 samtidigt som dödligheten har minskat 
(Folkhälsomyndigheten, 2009). Dock finns det delade meningar om huruvida insjuknandet har 
ökat eller är konstant (Hällström, 2009; Wallin, 2013).   
 
Symtom av anorexia kan delas upp i fysiska och psykiska. Fysiska symtom som kan förekomma 
är förminskade bröst, utebliven menstruation, förstoppning, järnbrist, benskörhet, låg puls och 
plötsligt hjärtstopp (Allgulander, 2008; Hällström, 2009). Psykiska symtom kan vara svårigheter 
att kontrollera känslor och känna glädje (Kyriacou, Easter och Tchanturia, 2009). Svälten medför 
också symtom som depression, ångest, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, minnesstörningar 
och beslutssvårigheter (Hällström 2009; Andrés-Perpiña, Lozano-Serra, Puig, Lera-Miguel, 
Lázaro & Castro-Fornieles, 2011). Ångest är ett tillstånd som upplevs på olika sätt så som 
förlamande panik, oro eller katastrofkänsla. Ångest uppkommer när kroppen medvetet eller 
omedvetet uppfattar ett hot. Oftast är det tanken kring ett hot och inte det konkreta som utlöser 
ångesten (Öhman & Ruck, 2009) exempelvis att börja äta och inte kunna sluta. Varje måltid för 
den drabbade är förknippad med stark ångest och skräck för viktuppgång (Wallin, 2008). 

Kompensatoriska beteenden  
Patienter med anorexia kan använda sig av så kallade kompensatoriska beteenden där träning, 
kräkning och laxermedel ingår. Beteendet kompenserar matintag genom att förbruka/göra av med 
kalorier för att förhindra viktuppgång. Anorexia kan delas in i två diagnostiska grupper där den 
ena endast omfattar svält medan den andra också har inslag av kräkningar (Hällström, 2009). I 
samband med insjuknandet ökar träningsmängden, träningspassen blir längre samtidigt som 
intensiteten ökar (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2013). Sjuksköterskor beskriver att de ofta 
möter patienter med anorexia som har ett tvångsmässigt förhållande till träning, där behovet av 
att träna är som störst efter måltider (Bakker, van Meijel, Beukers, van Ommen, Meerwijk & van 
Elburg, 2011).  

Vård och behandling 
En bristande sjukdomsinsikt skapar ett behov av professionell hjälp från exempelvis en 
sjuksköterska för att bryta de negativa mönstren (Tierny 2008). Viktiga egenskaper hos en 
sjuksköterska vid vården av patienter med anorexia är acceptans, respekt, empati, intresse och 
trygghet (Bakker et al., 2011; Zugai et al., 2013). Det är avgörande att sjuksköterskan tar över 
ansvaret för kost och träning vilket gör att ångesten kring mat minskar eftersom patienten inte 
upplever det som sitt eget beslut (Zugai et al., 2013; van Ommen et. al., 2009). Sjuksköterskan 
kan underlätta viktåterhämtning genom att vara en förebild i vikt- och matvanor (Zugai et al., 
2013). Men studier visar att det också krävs specialistkunskap vid behandling av anorexia 
(Bakker et al., 2011; van Omnen et al., 2009). Brist på psykologer på avdelningar gör att patienter 
enbart vänder sig till sjuksköterskan. Patienter kan i dessa fall uppleva att sjuksköterskan har 
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dålig kunskap och erfarenhet kring sjukdomen och att det är lättare att lura de oerfarna, så som att 
gömma mat och att personalen tror på allt patienten säger (Tierney 2008).  
 
Riktlinjerna kring behandlingen vid anorexia är begränsade eftersom varje sjukdomsfall kräver en 
individuellt utformad vård (Allgulander, 2015). Individualiserad vård är viktigt då vård på rutin 
skapar misstro och försämrar relationen mellan patient och sjuksköterska (Tierny 2008). Vid 
behandlingen av anorexia utformas ett team där läkare, sjuksköterska, familjeterapeut och 
familjen ingår (Wentz, 2010). Teamet spelar en viktig roll i tillfrisknandet men då krävs det att 
relationen mellan professionerna är god (Sly, Morgan, Mountford, Sawer, Evans & Lacey, 2014). 
Behandlingens mål bör vara att återfå normala matvanor, normala träningsvanor och åter delta i 
sociala sammanhang (Bakker et al. 2011). Då behandlingen utgör ett större näringsintag kan det 
medföra en ökad ångest hos de drabbade (Wallin 2008). Det finns inga läkemedel mot anorexia 
utan endast ett fåtal mediciner som lindrar symtom, så som ångest. Kroppen kan inte tillgodogöra 
sig effekten av medicinen under svält och därmed får medicinen sämre effekt (Wallin 2008). 
 
En stor del av behandlingen av sjukdomen omfattar metoder för att steg för steg återfå kontrollen 
över träningen och att återfå ett normalt och hälsosamt träningsmönster (Bakker, van Meijel, 
Beukers, van Ommen, Meerwijk & van Elburg, 2011). Dock är vägen inte enkel, återfall till 
tidigare mönster med överdriven träning är vanligt (van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & 
van Meijel, 2009). 

Familj och anhöriga 
En förutfattad mening som ofta förekommer är att den drabbade familjen är misslyckad och är 
orsaken till sjukdomen (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2013). Bristande dynamik i 
familjerelationen kan ses som en konsekvens av sjukdomen och inte en orsak (Kyriacou et al., 
2009). Familjen kan känna ett starkt behov av att hjälpa den drabbade samtidigt som de själva 
behöver stöd. Därför är en viktig del i sjuksköterskans arbete att stödja familjen i hur den på bästa 
sätt kan hjälpa den sjuka. Det är även viktigt att familjen får tillfälle att prata om sjukdomen då 
det medför en ökad förståelse samtidigt som det även är läkande för deras psykiska hälsa 
(Gisladottir & Svavarsdóttir, 2011). Föräldrar till patienter med ätstörning upplever ofta att 
sjukdomen manipulerar och kontrollerar familjen. Lögner, konflikter och hemligheter blir en del 
av vardagen och påverkar familjerelationen. En rädsla för att kränka den sjuka genom att prata 
om sjukdomen gör att familjen upplever att de tassar på tå vilket ger utrymme för ätstörningen att 
växa sig starkare (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2013). 
 
Anhöriga har en avgörande roll i behandlingen av anorexia och en avsaknad av deras stöd kan 
försvåra behandlingen (Bakker et al., 2011). Anhörigas anpassning till ätstörningen kan dock 
utgöra ett hinder i tillfrisknandet och därför är det viktigt att anhöriga får stöd från vården för att 
bryta detta mönster (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2013). Anhöriga spelar en viktig roll i 
tillfrisknandet och bör ses som en resurs i behandlingen (Wallin 2013). De uppmärksammar ofta 
problemen tidigt men svårigheten är att den sjuka motsätter sig hjälp vilket försämrar relationen 
(Tierney, 2008). 

TEORETISK REFERENSRAM 
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Litteraturstudien hade vårdvetenskapen som grund för att belysa den unga kvinnans upplevelse 
av att leva med anorexia. I vårdvetenskapen är patienten i fokus och målet är att öka förståelsen 
om hur kunskapen om patienten, hälsa och vårdande kan användas för att möta patienten och 
stärka dess hälsoprocesser på bästa sätt. De vårdvetenskapliga begrepp som belystes i denna 
studie var livsvärld, hälsa, levd kropp, mening och sammanhang samt vårdlidande eftersom dessa 
ansågs relevanta för att beskriva upplevelsen av sjukdom (Dahlberg och Segesten, 2010). 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Livsvärld 
Livsvärld innebär världen så som vi upplever den, det är i livsvärlden hälsa, välbefinnande och 
lidande utspelar sig. Livsvärlden är unik för varje individ och kan endast förstås genom att lyssna 
till patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att ta hänsyn till patientens livsvärld kan 
sjuksköterskan anpassa vården utefter patientens tidigare erfarenheter, självbild samt den unika 
situationen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Sjuksköterskan kan med livsvärlden som 
grund utgå från patientens upplevelse av sin sjukdom och utefter det försöka utforma en vård som 
stärker dess hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid vården av patienter med anorexia 
kan sjuksköterskan genom att ta hänsyn till patientens livsvärld optimera vården.   

Hälsa & välbefinnande 
Hälsa har många innebörder. God fysik, sundhet och att vara i stånd till att utföra betydande 
projekt i livet kan sammankopplas med hälsa. Känslan av välbefinnande är ett krav för att 
uppleva hälsa men trots avsaknad av sjukdom kan en upplevelse av ohälsa uppstå om individen 
saknar välbefinnande. Däremot kan hälsa upplevas trots sjukdom om möjlighet ges att uppfylla 
livsprojekt och därmed känna välbefinnande. Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja 
patientens hälsoprocesser och behöver därmed fördjupade kunskaper om vad hälsa innebär för 
varje individ. Kosten är betydande för hälsan där bra mat kan förebygga sjukdom och öka det 
kroppsliga välbefinnandet (Dahlberg och Segesten, 2010). Patienter som lider av anorexia är i 
svält vilket påverkar patientens psykiska hälsa, ångest uppstår samtidigt med en avsaknad av 
välbefinnande och ohälsa infinner sig (Wallin 2008; Wallin 2013).  

Levd kropp 
Kroppen är central då tillgången till livet sker genom kroppen. Den är fylld med minnen, 
erfarenheter, upplevelser och känslor vilket påverkar upplevelsen av världen. Förändringar i 
kroppen på grund av sjukdom förändrar tillgången till världen och kroppen kan därför ses som 
meningsskapande (Dahlberg, 2003). Den levda kroppen kan ses som fysisk, psykisk, existentiell 
och andlig på samma gång och därför är det av stor vikt att sjuksköterskan har ett 
helhetsperspektiv i omvårdnaden där varje del uppmärksammas och vårdas (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Vid anorexia förändras den levda kroppen då en kraftig viktnedgång sker. En 
störning i kroppsuppfattningen medför en stark rädsla för att underhudsfett ska öka och kroppen 
granskas mycket noggrant. En felaktig bild av den egna kroppen uppstår då patienten saknar 
sjukdomsinsikt (Hällström 2009).  
 

Mening och sammanhang 
Vid sjukdom vänds vardagen upp och ner, den egna förmågan att utföra vardagliga aktiviteter 
förändras. För att uppleva hälsa och välbefinnande krävs mening och sammanhang. Som 
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sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd för vad som innebär mening och sammanhang för 
patienten och uppmuntra patienten till att genomföra de livsprojekt den klarar av. Dock bör det 
uppmärksammas att det som är meningsfullt för en patient kan vara meningslöst för en annan. 
Det meningsfulla kan också variera med tiden och därmed kan det som är meningsfullt idag vara 
meningslöst imorgon. Vid sjukdom förändras ofta värderingen av vad som är meningsfullt 
(Dahlberg och Segesten, 2010). Studier visar att individen med anorexia får svårt att fungera i sitt 
sociala sammanhang och istället blir helt fixerad vid mat. Det gör att vardagen vänds upp och ner 
där nya prioriteringar gör att mening och sammanhang förändras (Wallin 2013).  

Vårdlidande  
Vårdlidande innebär lidande som orsakats av vården vilket kan bero på en dålig vårdrelation, att 
patienten inte känner sig sedd eller hörd men även när patienten inte får tillräckligt med 
information. Det kan också uppstå när vården blir alltför styrd av riktlinjer och scheman, då sätts 
individens unika behov åt sidan och vårdarens behov hamnar i centrum istället för patientens. När 
patienten inte tillåts att aktivt delta i sina hälsoprocesser uppstår en känsla av maktlöshet vilket 
skapar ett vårdlidande. Kontinuitet är en viktig del i vårdrelationen. Vid ständigt byte av 
vårdkontakter kan ett vårdlidande skapas då patienten hela tiden får upprepa sin livsvärld och 
kämpa för att bli sedd (Dahlberg & Segesten, 2010). En del i behandlingen av anorexia är att öka 
näringsintaget, vilket kan förstärka patienternas ångest och förorsaka ett vårdlidande (Wallin 
2008).  

PROBLEMFORMULERING 
 
 
Anorexia är en sjukdom med allvarliga hälsokonsekvenser. Vid anorexia förändras upplevelsen 
av den levda kroppen. Livet får en ny mening där fixeringen vid mat försvårar de sociala 
relationerna. En förlust av mening och sammanhang uppstår vilket leder till ohälsa. Även 
självbilden förändras och trots kraftig viktnedgång och undervikt upplever den drabbade sig själv 
som överviktig. Den drabbade förlorar sin hälsa då ångest och tankar kring mat och vikt utgör en 
stor del av tankeverksamheten och skapar ett lidande. Familjedynamiken påverkas som en 
konsekvens av lögner och konflikter som sjukdomen medför. Anhörigas anpassning till 
sjukdomen kan också bli ett hinder i tillfrisknandet och därför är vårdens stöd till anhöriga av stor 
vikt då de har en central roll i tillfrisknandet. Det finns alltför lite publicerad litteratur som 
belyser den sjukes upplevelse av behandlingen av anorexia vilket försvårar utformningen av 
riktlinjer kring behandlingen (Tierny, 2008). Det finns även bristande information om 
sjuksköterskans roll i vården av patienter med anorexia (Bakker et al., 2011). Därför behövs 
studier som inriktas på hur individer med anorexia upplever sjukdomen och hur sjuksköterskan 
kan stötta dem eftersom sjuksköterskan kan vara en värdefull tillgång i utförandet av vården. Den 
drabbade saknar ofta sjukdomsinsikt vilket försvårar behandlingen eftersom patienten ofta nekar 
att mottaga vård. Sjuksköterskan behöver därför kunskap om hur den drabbade upplever 
sjukdomen för att kunna bemöta henne i vården på ett korrekt och insiktsfullt sätt som grundas i 
individens livsvärld. Dock framgår det att sjuksköterskan upplevs ha dålig kunskap för att möta 
dessa patienter i vården vilket kan försämra vårdrelationen och skapa ett vårdlidande för den 
drabbade.  
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SYFTE 
 
 
Syftet var att belysa unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia.  

• Hur upplever unga kvinnor med anorexia mötet med vården?  
• Hur upplever unga kvinnor med anorexia stödet från anhöriga?  

METOD 
 

Design 
Litteraturstudien grundades på självbiografier där unga kvinnor själva beskriver sina upplevelser 
av sjukdomen anorexia. Självbiografier ansågs lämpliga eftersom de subjektivt belyser 
fenomenet. En kvalitativ metod användes då syftet med studien var att belysa kvinnors 
upplevelse av att leva med anorexia. Den kvalitativa metoden är lämplig eftersom den syftar till 
att studera ett fenomen så noggrant som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013). Materialet 
analyserades utefter Lundman och Graneheim (2012) manifesta innehållsanalys.  

Datainsamling  
För att få en dataöverblick söktes självbiografier i Libris, som är en samkatalog för Sveriges 
bibliotek. Libris ansågs lämpligt eftersom de har ett stort urval av böcker. En sökning gjordes 
även i Växjö universitetsbibliotek för att inte missa värdefull data. Sökningen tillförde ingen ny 
data. Sökorden som användes var biografi och anorexia (Bilaga 1). Efter att ha filtrerat med ålder 
och endast svenska resultat kvarstod 24 titlar. Böckernas baksidor och recensioner lästes för att 
bedöma relevansen för ämnet. Litteraturen som efter översiktlig läsning verkade relevant lånades 
hem för noggrannare läsning.  

Urval 
Urvalet begränsades med inklusion- och exklusionskriterier för att finna självbiografier som 
motsvarade syftet. Inklusionskriterierna var unga kvinnor med anorexia som vid insjuknandet var 
mellan 12-20 år eftersom Hällström (2009) beskriver denna ålder som den mest vanliga vid 
insjuknandet. Enbart kvinnors upplevelse av sjukdomen analyserades eftersom majoriteten av de 
som insjuknar i anorexia är kvinnor (Allgulander, 2015). Böckerna som var skrivna på svenska 
valdes för att undvika feltolkningar som kan ske vid översättning från ett annat språk. 
Exklusionskriterierna var att kvinnan i boken var över 20 år när hon insjuknade, självbiografier 
med handling utanför Sverige samt böcker äldre än 10 år. Böcker där handlingen inte utspelar sig 
i Sverige valdes bort eftersom vården kan variera från land till land. Urvalet bestod av sex 
självbiografier. Dock exkluderades en efter läsning eftersom det framkom att den inte motsvarade 
inklusion- och exklusionskriterierna då kvinnan i boken var äldre än 20 år. Det slutliga urvalet 
bestod av fem självbiografier.  

Kvalitetsgranskning 
Böckerna granskades utefter Segesten (2012) kvalitetsgranskning av självbiografier för att styrka 
trovärdigheten av materialet. Kvalitetsgranskningen bestod av frågor kring typ av litteratur, 
ansvarig utgivare, författare samt när källan trycktes. Det kontrollerades också om innehållet i 
böckerna hade granskats innan utgivning (Segesten, 2012) (Bilaga 2).  
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Dataanalys 
Författarna började med att läsa självbiografierna var för sig. Därefter diskuterades böckernas 
handling gemensamt för att knyta an relevansen till syftet samt för att skapa en djupare förståelse 
och se handlingen ur ett nyanserat perspektiv. Författarna kunde se en samstämmighet i böckerna 
och ansåg att materialet var tillräckligt stort för att genomföra studien. Lundman och Hällgren-
Graneheim (2012) manifesta innehållsanalys användes för att analysera materialet. En manifest 
innehållsanalys innebär att analysera materialet textnära utan tolkning. Analysmetoden består av 
meningsenheter, kondensering, kodning och kategorisering (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2012). Självbiografierna lästes enskilt ytterligare en gång samtidigt som meningsenheter 
plockades ut. Meningsenheter kan beskrivas som betydande delar i texten som svarar an på syftet 
(ibid). Därefter jämförde författarna meningsenheterna med varandra och kondenserade dem 
genom att urskilja det mest väsentliga och på så vis göra materialet mer lätthanterligt (ibid). 
Författarna kodade några meningsenheter gemensamt för att vara samstämmiga i vad som 
motsvarade syftet. Kodning innebär att förse texten med beskrivande ord för att det senare ska 
vara enklare att dela upp dem i underkategorier (ibid). Resterande material delades upp mellan 
författarna och kodades enskilt. Därefter delade författarna gemensamt, utefter koderna upp 
materialet där liknande material samlades för att skapa underkategorier. Fyra huvudkategorier 
framkom utifrån underkategorierna. (Tabell 1).  

Förförståelse 
Författarna hade tidigare mött personer med anorexia och hade därför en förförståelse om att 
vården vid anorexia var bristande. Inom forskning kan förförståelsen vara ett hinder då ny 
förståelse kan förbises när forskaren tror sig veta och inte har ett öppet sinne för nyanser 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna var medvetna om sin förförståelse under studien. 
Genom att vara medveten om sin förförståelse minskar risken för att betydande data exkluderas 
från studien och att resultatet förvrängs. Detta möjliggör en ökad förståelse av problemet 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Huvudkategori 

Deras inställning 
smittar av sig på 
mig och jag 
känner mig lugn, 
nästan som att 
det är okej att 
äta, att det inte 
alls är något 
konstigt och det 
är det ju inte 
egentligen 
(Lagerstedt, 
2015, s. 278). 

Deras inställning 
gör att jag blir 
lugn och det 
känns okej att 
äta. 

Betydelsen av 
anhörigas stöd i 
matsituationer. 

Anhörigas 
betydelse i 
tillfrisknandet. 

Upplevelsen av 
anhörigas stöd. 
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Forskningsetiska aspekter 
Studiens resultat utgick från självbiografier vilket innebär att det är författarens egna upplevelser 
som beskrivs. Genom att publicera biografin har författarna enligt upphovsrätten gett sitt 
samtycke till att andra ska få ta del av materialet. Enligt upphovsrätten får materialet ej 
förvrängas så att författaren kränks (SFS 1960:729). Forskaren ska visa respekt för andras 
material och får ej missbruka andras material genom att förvränga detta 
(Helsingforsdeklarationen, 2013). Kvinnornas avsikt med publicering av självbiografin, 
exempelvis ekonomiska avsikter, kan påverka innehållets trovärdighet och därför är det ett etiskt 
övervägande (Birkler, 2008). Materialet som ingår i denna studie har inte förvrängts och 
informationen från självbiografierna är tydligt refererade. 

RESULTAT 
 
 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier 
Upplevelsen av att leva med anorexia • Känslor kring mat och vikt 

• Kompensatoriska beteenden  
• Störd kroppsuppfattning och självhat 
• Anorexians inre röst 
• Vägen mot tillfrisknande 

Konsekvenser av att leva med anorexia  • Psykologiska konsekvenser och 
strategier för att hantera dem 

• Kontrollbehov 
• Identitetsförlust  
• Konsekvenser på det sociala livet 

Upplevda erfarenheter av vården  • Vårdens bemötande  
• Vårdmiljö 
• Upplevelsen av behandlingen 

Upplevelsen av familjen/anhöriga och 
deras roll  

• Förändrade relationer med anhöriga 
• Anhörigas betydelse i tillfrisknandet 

 

Upplevelsen av att leva med anorexia 
Resultatet visade att anorexia medförde stora förändringar i kvinnornas liv. Uppfattningen om 
vad som var viktigt förändrades liksom uppfattningen om den egna kroppen. Känslor kring mat 
och vikt, samt kontrollbehov blev centralt för kvinnorna under sjukdomstiden. Kvinnorna beskrev 
anorexian som en inre röst som styrde och kontrollerade livet. Att öppna sig och erkänna sin 
sjukdom var av stor vikt för tillfrisknandet.  

Känslor kring mat och vikt 
Att äta var något som upplevdes mycket ångestladdat. Maten var lockande men samtidigt 
skrämmande. Det fanns en rädsla över att inte kunna kontrollera intaget, att det inte fanns någon 
botten och att de aldrig skulle kunna sluta äta. Att äta tillsammans med andra kunde ofta upplevas 
som stöttande men om någon annan vid bordet åt mindre, eller bara pillade i maten skapade det 
mycket ångest för kvinnorna. När andra inte åt skapade det en känsla av att vara tjock och 
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onormal. Restaurangbesök kunde också bli en skrämmande upplevelse och därför beställde 
kvinnorna välkända maträtter varje gång för att inte få några obehagliga överraskningar. 
Näringsdrycker skapade mycket ångest, en av kvinnorna beskrev att hon tyckte den var jobbig 
eftersom det inte var mat. Utan bara ett tillskott för viktuppgång. Drycken ansågs vara gräddig, 
kväljande och söt. ”Nu är det dags, efter fruktstunden så finns näringsdrycken i kylen. Jag blev så 
rädd så att jag började skaka, hjärtat började bulta och jag visste inte vart jag skulle ta vägen” 
(Josefsson, 2014 s. 50). 
 
Vikten hade en central del i sjukdomen, kvinnorna upplevde en enorm rädsla för viktuppgång. 
Det som i början av sjukdomen bara var förbud mot onyttigheter gick allt mer över till förbud 
mot det mesta som innehöll kalorier. Fett blev helt förbjudet. Mat ingav en känsla av äckel och 
bara tanken på mat kunde ge rysningar i hela kroppen. Kvinnorna blev experter på att äta så lite 
som möjligt, hungern blev deras vän och mättnaden var deras fiende. Mättnadskänslan var 
obehaglig och kvinnorna beskrev hur de kunde känna fettet växa på kroppen. En kvinna beskrev 
hur hon önskade att hon kunde äta vad som helst utan att det fastnade på kroppen.  

Kompensatoriska beteenden 
Kvinnorna använde sig av olika metoder så som kräkning och intensiv träning för att hantera 
känslorna som anorexian medförde. Kvinnorna beskrev att det upplevdes som en befrielse att 
kräkas när ångesten efter måltiderna var som värst. Den tomma magsäcken ingav en 
lättnadskänsla samtidigt som den fysiska smärtan kräkningen förde med sig lindrade den 
psykiska. När möjligheten att kräkas inte fanns skapade det starka känslor hos kvinnorna. ”Är det 
dessutom en misstänksam person är det nästan omöjligt att luras. Då kanske man måste äta. Har 
man sen ingen möjlighet att spy utan att personen hör, då är man fast. Fast i kolsvart ångest upp 
till örsnibbarna” (Mattsson & Gansmoe, 2006, s. 6).  
 
Kvinnorna beskrev att varje möjlighet till att träna togs tillvara, de brukade ofta tjuvträna så som 
att gå istället för att ta bussen eller att motionera när ingen såg. ”Jag sprang in i badrummet, låste 
dörren, startade hårfönen så att ingen skulle höra när jag sprang” (Josefsson, 2014 s. 48). 
Flertalet av kvinnorna hade träning som intresse även innan sjukdomen. För dem var det med stor 
sorg intresset fick vänta medan de kämpade mot sjukdomen. Samtidigt blev intresset också en 
morot till att bli frisk. Träningen upplevdes som en fristad där anorexian och ångesten inte var 
välkommen. 

Störd kroppsuppfattning och självhat 
Gemensamt för kvinnorna var att de alla hade en störd kroppsuppfattning. De uppskattade sig 
själva som större än de egentligen var och de ansåg inte sig smala nog för att få sjukvårdens 
hjälp. De kunde också känna skuld för att de tog en plats för någon som var ”sjuk på riktigt”. När 
de väl fick hjälp fanns en rädsla för att alla andra skulle vara mycket smalare än dem.  
 
Den störda kroppsuppfattningen framkom tydligt när kvinnorna såg foton på sig själva eller när 
kroppen mättes för att sedan jämföras med de uppskattade måtten. Kvinnorna trodde inte på 
bilderna och vad resultaten visade, de misstänkte att resultaten var manipulerade. En kvinna 
beskrev hur hon mentalt inte hängde med i det kraftiga viktraset, inombords var hon fortfarande 
knubbig och alla kommentarer om att hon blivit smal rann bara av.  
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Min vikt rasade snabbt, och jag hann inte mentalt hänga med i de förändringar som 
skedde med min kropp. I mitt huvud var jag fortfarande knubbiga Therese …  Det 
satt så djupt rotat inom mig (Alvén, 2013, s. 36). 

 
Kvinnorna upplevde ofta ett hat mot sig själva, enligt dem själva var de inte värda något, lycka 
och glädje var inget de fick ta del av. De jämförde ofta sig med andra och tyckte att alla andra var 
finare, smalare och snyggare. Under tillfrisknandet kunde kvinnornas självkänsla växla från dag 
till dag. Ena dagen upplevde de sig som fina men nästa kunde de se hur rumpan putade, fläsket 
vällde över och låren var tjocka som trädstammar. En kvinna beskrev hur hon dagligen stod 
framför spegeln och talade om för sig själv hur fin hon var. Hon undrade hur lång tid det skulle ta 
innan hon faktiskt trodde på det.  

Anorexians inre röst 
Kvinnorna beskrev anorexian som en inre röst, sjuka tankar som ständigt kämpade mot de friska. 
Att leva med anorexia beskrevs som att ha två hjärnor, en sjuk- och en friskhjärna. 
Anorexiahjärnan vann ofta över den friska och vid vinsterna applåderade den. ”Det är som att jag 
hade två hjärnor …  Mina två hjärnor är ständigt i strid. Ibland vinner klok-hjärnan, och ibland 
äthinders-hjärnan. De flesta segrarna tar äthinders-hjärnan hem” (Mattsson & Gansmoe, 2006, 
ss. 14-15). Kvinnorna upplevde glädje och lycka när de kunde motstå frestelser och äta minimalt, 
anorexians röst växte sig allt starkare, vinst för vinst. Efter matintag var rösten som värst, den 
påminde kvinnorna om hur feta, tjocka och fula de var. En kvinna beskrev anorexian som en inre 
kraft, ett gift som styrde över livet med järnhand. Anorexians mål var smal, smalare och smalast. 
Kraften i anorexians röst fick kvinnorna att bortse från de kroppsliga konsekvenserna som den 
kraftiga viktnedgången förde med sig. Att de alltid frös, inte hade någon ork, kände nyckelbenen 
sticka ut och att hjärtat var påverkat vände anorexian istället till glädje och lycka.  

Vägen mot tillfrisknande  
Under tillfrisknandet beskrev kvinnorna att de inför en måltid kunde acceptera sin sjukdom och 
förstå att de behövde äta. Trots det växte sig anorexian åter stark vid måltiden och efter måltiden 
tvivlade kvinnorna återigen på om de verkligen var sjuka.  
 

Ibland kunde jag själv komma på att jag är sjuk. Ett exempel var när jag tittade i 
spegeln före maten och såg att man kan se revben och att jag var smal, men sen 
direkt efter att jag hade ätit så hade jag plötsligt fått hamsterkinder. Innerst inne så 
förstod jag att det inte kunde vara möjligt (Josefsson, 2014 s. 40).  

 
Att erkänna sjukdomen var svårt för kvinnorna men samtidigt var det ett första steg mot 
tillfrisknande. De kunde till viss del hålla med om fixeringen vid mat och träning men diagnosen 
Anorexia Nervosa kom ofta som en chock. Hos vissa gav den glädje då det var ett kvitto på att de 
hade lyckats. Samtidigt var det en lättnad att öppna bubblan och våga be om hjälp. Kvinnorna 
upplevde ett agg mot sjukdomen, en önskan om att bara slippa den. Under tillfrisknandet insåg 
kvinnorna att de behövde äta för att må bättre men ändå var det svårt att anpassa sig till de nya 
rutinerna med mycket mat och lite träning. Ångesten sköljde över dem innan, under och efter 
måltiderna och de fick inte längre bekämpa den genom att kräkas eller träna. Kvinnorna kom allt 
eftersom till ett stadie där de upplevde att det viktigaste var att må bra. Tankarna kring vikt och 
utseende fick ta ett steg tillbaka vilket var ett viktigt steg i tillfrisknandet.  
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En kvinna beskriver den härliga känslan av att våga äta något ”förbjudet” igen och se att inget 
hemskt hände. Detta gjorde det lättare att sedan våga prova andra ”förbjudna” livsmedel. Det var 
också en lättnad att inse att mer mat inte gav mer ångest utan dämpade den. Kvinnorna beskrev 
hur glada, fria känslor började återvända igen under tillfrisknandet.  

Konsekvenser av att leva med anorexia  
Anorexian förde med sig många konsekvenser i kvinnornas liv. De beskrev hur sjukdomen 
förändrade deras psykologiska mående, identitet och sociala funktion. Kvinnorna blev 
nedstämda, ensamma och socialt isolerade. Kontrollbehov och identitetsförlust skapade också ett 
hinder för tillfrisknandet då kvinnorna upplevde en rädsla för att lämna anorexians trygghet.  

Psykologiska konsekvenser och strategier för att hantera dem 
Anorexians psykologiska effekter var många och depression var vanligt förekommande. 
Sjukdomens allvarligaste tid kunde beskrivas på olika sätt. Som studiebesök i helvetet och som 
att leva i en dimvärld där minnesförlust, gråt och depression dominerade. Samt ett drogberoende 
där viktnedgång var en kick kvinnorna fick kämpa hårdare och hårdare för att uppleva varje gång. 
När de var tillräckligt djupt i sjukdomen tog lyckoruset slut och ersattes med dåligt humör. 
Sjukdomen slog ner kvinnorna psykiskt där symtom som håglöshet, tomhet, ilska, utmattning, 
trötthet och sorg var vanligt förekommande. I efterhand insåg kvinnorna hur olyckliga de varit 
under sjukdomstiden. Jobbiga tankar kunde förstöra även den lyckligaste dagen och kvinnorna 
upplevde sig som självupptagna, ointresserade och fixerade.  
 

Nu vill jag ingenting länge. Jag orkar ingenting; jag vill inte äta, inte gå upp på 
morgonen, inte gå till skolan, inte gå till gympan… jag orkar inte mer, viskar jag 
och låter tårarna rinna (Lagerstedt, 2015, s. 229). 

 
Kvinnorna hade olika strategier för att dämpa den starka ångest som förekom genom att ha saker 
att se fram emot och hålla sig sysselsatta. Även värme visade sig dämpa ångesten genom att 
verka lugnande och avslappnande. En kvinna beskrev det som ångestdämpande att efter varje 
måltid luta sig tillbaka och känna ryggradens kotor sticka ut mot ryggstödet. Även en längtan om 
att vara barn igen uppstod med ett liv utan krav och ångest. 

Kontrollbehov  
Resultatet visar att kontrollbehov var en stor del av sjukdomen anorexia. Kontroll eller manisk 
observation kring mat, träning och omgivningen. Kontrollen innebar för patienterna trygghet 
vilket gjorde dem livrädda för att tappa den. Det var främst kontroll över maten som var central, 
att klara av att motstå hungern gav kvinnorna en känsla av att lyckas. Det som rubbade kontrollen 
gjorde kvinnorna nedstämda och oroliga.  
 

Jag tappade mitt fokus och började träna överdrivet. Om allt var perfekt, och om 
jag kunde ta kontroll över allt i mitt liv, då kunde jag helt klart få den ”perfekta 
kroppen”. Eftersom jag inte hade tid att träna då jag jobbade började jag gymma 
på raster, nätter och kvällar. När jag inte hade tid att gymma åt jag helt enkelt 
mindre (Suhonen Frohm, 2008, s. 11). 

Identitetsförlust  
Under sjukdomens tid förändras patienternas identitet. Vad som tidigare var viktigt 
omprioriterades då mat och träning fick en central del i livet och utgjorde hela 
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tankeverksamheten. Det upplevdes som att omgivningen trodde att personen var sin sjukdom, 
utan personlighet och känslor. Sjukdomen utgjorde kvinnornas nya identitet och skapade en 
trygghet. ”Jag har levt för svälten, varit vän med den, delat glädje och sorg med den. Känt mig 
trygg i den och kunnat vila i den. Vad ska jag fylla det tomrummet med?” (Mattsson & Gansmoe, 
2006, s. 16). Det fanns en rädsla för att bli frisk, att vara normal och att hitta tillbaka till personen 
bakom sjukdomen och därför kunde panik uppstå om någon sa att de såg ut att må bra. Det var 
skönt att vara bland människor som inte visste om sjukdomen. Det var då lättare att vara sig själv, 
personen bakom anorexian.  

Konsekvenser på det sociala livet 
Kvinnorna beskrev att det blev jobbigare att fungera socialt allt eftersom sjukdomen utvecklades. 
Under tiden förändrades kvinnornas prioriteringar, träningen prioriterades framför att umgås med 
vänner. De flesta sociala sammanhang var förknippade med mat vilket skapade ångest. Det var 
också svårt att vara delaktig mentalt i sociala sammanhang. Inget kändes särskilt roligt och 
hjärnan hade svårt att hänga med i sammanhanget. Kvinnorna beskrev hur ensamma de kände sig 
på grund av avsaknaden av sociala sammanhang. Ensamheten var krävande men samtidigt kändes 
det skrämmande att lämna tryggheten i hemmet och återgå till det sociala livet med vännerna. 
Kvinnorna beskrev en stor längtan efter närhet och bekräftelse samtidigt som de bar en rädsla för 
att våga släppa in någon på livet. Det upplevdes jobbigt när omgivningen nedvärderade dem till 
ett barn eller behandlade dem som en ”sjukdom” utan känslor.  
 

Det känns…”börjar jag tyst,”… det känns som att jag sitter i en glasbur, instängd, 
fångad. Jag kan se allt det vackra, all lycka, allt det fina och roliga men jag får inte 
vara med (Lagerstedt, 2015, s. 87). 

Upplevda erfarenheter av vården 
Vården var en viktig aspekt i kampen mot sjukdomen. Upplevelsen av bemötandet, vårdmiljön 
och behandlingen var viktiga delar i tillfrisknandet. Det framkom både vårdande liksom icke 
vårdande möten i studien.  

Vårdmötet 
I resultatet framkom det att professionellt bemötande var en betydande del i vården av anorexia. 
Ett professionellt förhållningssätt visade sig inge ett starkt förtroende mellan vårdare och kvinnan 
vilket utgjorde grunden i vårdrelationen. Första vårdkontakten ansågs som en skrämmande 
upplevelse. Kvinnorna hade hållit sjukdomen hemlig länge och nu ställdes den i centrum och 
vändes in och ut på. Samtidigt som det var en befrielse att äntligen få prata om sjukdomen. Att få 
hjälp av någon med kunskap om sjukdomen ingav en känsla av lättnad hos kvinnorna, äntligen 
skulle de få hjälp från någon som vet vad de pratar om. Positivt var det när vårdare ingav en 
känsla av att de jobbade tillsammans med kvinnorna mot ett gemensamt mål. Trots att nästan all 
delaktighet togs ifrån kvinnorna var det viktigt att de fick möjlighet att vara delaktiga i vården 
och besluten som togs i den mån det var möjligt. När kvinnorna fick konsekvenserna av svälten 
förklarade, att den påverkade hjärnan på ett sätt som gjorde dem enkelspåriga, rigida och dumma 
gav det motivation till att bli friska. Kvinnorna upplevde vissa egenskaper hos vårdarna som mer 
viktiga än andra. De egenskaper som framstod som viktiga var lyhördhet, ärlighet och 
medmänsklighet. Det ansågs viktigt att bli tagen på allvar och bli lyssnad till. Närhet och beröring 
så som kramar ingav en trygghet hos kvinnorna.  
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Min kontaktman knackade på dörren till toaletten och när jag öppnade dörren så 
omfamnades jag i hennes famn. Vilket jag alltid älskade, kramar för mig var något 
stort, tryggt och härligt. (Josefsson, 2014 s. 51). 

 
Oprofessionellt bemötande i vården upplevdes påverka tillfrisknandet negativt. Vårdare som 
saknade kunskap om sjukdomen, inte såg sjukdomen som ett problem, inte tog den på allvar och 
bagatelliserade den upplevdes som oprofessionella. Kvinnorna kände sig missförstådda och 
besvikelsen över vården blev allt större. Vårdare som ansågs oförberedda inför ett möte fick 
kvinnorna att känna sig förbisedda eftersom de gång på gång fick återberätta samma historia 
vilket upplevdes jobbigt. Konsekvensen av okunskap om sjukdomen anorexia kunde göra att 
enbart det kroppsliga så som hjärtat uppmärksammades när det i själva verket var sjukdomen och 
ångesten som upplevdes som det största problemet för kvinnorna. Det upplevdes oprofessionellt 
om vårdaren överlämnade frågor om behandling och vård i den sjukas händer istället för att själv 
avgöra vilken behandling som var mest lämplig för individen. ”Det kändes som om jag visste så 
mycket mer än honom, men det är faktiskt inte min uppgift att undervisa honom i läran om 
ätstörningar” (Mattsson & Gansmoe, 2006, s. 19). Viktigt var att kvinnan fick berätta sin historia 
själv för att undvika att mötet skulle upplevas som ett förhör där hon fick skulden.   
 
Kontinuitet i vården var viktigt, kvinnorna upplevde det jobbigt att byta vårdare eftersom 
relationen var tvungen att byggas upp på nytt där historien fick återberättas. Kvinnorna upplevde 
stark frustration vid byte av vårdkontakt när vårdaren gjorde ändringar i behandlingen utan att 
vara insatt i den individuella vårdplanen. Regelbundna möten med samma vårdkontakt gjorde att 
en del av oron och ångesten mildrades under mötet då de upplevdes förstå deras sjukdom och den 
individuella situationen. En kvinna beskrev vårdarna som en familj som alltid fanns där. I 
samband med ständigt byte av vårdkontakt uppstod en rädsla för att inte få den hjälp som 
krävdes. Kvinnorna beskrev anorexia som ett stressmoment i sig och därför krävdes ett lugn i 
behandlingen.  

Vårdmiljön 
Vikten av en positiv vårdmiljö var tydlig. En miljö som kändes inbjudande, välkommande, 
hemtrevlig, mysig och varm gav en känsla av lugn hos kvinnorna. De sjukhus där stämningen var 
god bland personal och övriga patienter upplevdes även ge energi till kvinnorna. De beskrev 
gardiner, växter, stearinljus och doftljus som faktorer som lättade på spänningar i kroppen och 
känslor av frid och värme uppstod. ”Hela rummet är så inbjudande och hemtrevligt och det gör 
mig lite lugnare” (Lagerstedt, 2015, s. 238). Kvinnorna jämförde den varma miljön på vissa 
anorexikliniker med sjukhusets ogästvänliga och kalla korridorer.  

Upplevelsen av behandlingen 
I början av behandlingen ville kvinnorna helst behålla sin vikt, eller gå ner lite till. Deras mål var 
var främst att slippa ångesten. Samtidigt kunde behandlingen upplevas mycket 
ångestframkallande och beskrevs förvärra sjukdomen. Kvinnorna upplevde det jobbigt att bli 
bedömda och utredda. Trots det hade de en förståelse och upplevde det som nödvändigt för att bli 
hjälpta. Misstro mellan kvinnorna och vårdarna kunde uppstå när kvinnorna inte blev trodda. En 
mur byggdes upp mellan dem vilket påverkade tillfrisknandet negativt. Det fanns en svårighet i 
att helt och hållet lita på vårdpersonalen. ”Ingen kan inse hur det är att vara tvungen att lita helt 
och hållet på någon annan, när man själv är övertygad om att man har rätt” (Suhonen Frohm, 
2008, s. 22). Det upplevdes konstigt att vissa behandlingar byggde på att få portioner upplagda 
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vid matsituationer, då känslan av att bli fråntagen makten blev tydlig. Dock upplevdes det efter 
ett tag positivt då det ingav en trygghet hos kvinnorna där inga egna beslut behövde tas. Desto 
längre i behandlingen patienterna kom ju mer ansvar fick de ta, detta upplevdes som positivt och 
viljan att bli frisk blev starkare.  

Upplevelsen av familjen/anhöriga och deras roll 
Kvinnornas omgivning upplevdes som ett viktigt stöd i kampen mot sjukdomen. Relationerna 
med anhöriga förändrades under sjukdomen och kunde ofta upplevas som ansträngda. Trots de 
ansträngda relationerna var stödet från anhöriga betydelsefullt.  

Förändrade relationer 
I början av viktnedgången uppmuntrade människor i kvinnornas omgivning dem genom 
komplimanger. När det sedan gått över styr ändrades omgivningens uppfattning och då var det 
svårt för kvinnorna att ge upp drömmen om att bli smalare. En känsla av att alla plötsligt skulle 
bestämma vad som var bäst för en uppstod. Kvinnorna misstrodde anhörigas välmening genom 
att misstolka deras oro och att de inte unnade dem att vara smala. Irritation uppstod när familjen 
ständigt tjatade på kvinnorna om mat och vikt men samtidigt ville kvinnorna inte att de skulle 
sluta. En vilja att få fortsatt stöd från anhöriga även när viktuppgången blivit stabil fanns, när de 
inte längre behövde äta för att överleva.  
 
Dåligt samvete var en ständig känsla hos kvinnorna med anorexia. Främst gentemot familjen då 
de fick stå ut med mycket. Aggressivitet och sorg gjorde att dynamiken i familjen blev påverkad 
vilket ledde till mycket bråk. Samtidigt som kvinnorna ofta var orsaken till bråken mådde de 
dåligt över att såra sina familjemedlemmar och en önskan om att ha det som förr uppstod då 
familjens relation övergått till att kretsa kring sjukdomen.  
 

Egentligen så mådde jag piss över att höra mig själv skrika åt mamma och se henne 
gråta, egentligen ville jag bara hoppa upp i hennes famn och berätta hur mycket 
jag älskade henne och att jag också ville ha det som innan (Josefsson, 2014 s. 28). 

 
Familjedynamiken påverkades också av lögner kring mat och träning där kvinnorna upplevde 
skam över att ljuga sina föräldrar och syskon rakt upp i ansiktet, trots det var det lättare än att 
hantera ångesten som maten gav. Kvinnorna lurade sin omgivning men egentligen ville de bara 
ropa på hjälp. Kvinnorna beskrev det som omöjligt att bekämpa anorexia ensam. Den tog lätt 
över kontrollen över maten vilket gjorde att kvinnorna undvek att följa matschemat. Kärleken till 
föräldrarna var central, att ha någon att krama för att inte känna sig så ensam. Vänner, övrig 
familj och djur gav stöd och lugn åt kvinnorna och upplevdes lindra ångesten. Kärlek ingav 
känslan av trygghet där motivationen att äta fanns. Det gjorde att kvinnorna vågade gå upp i vikt 
och möjligheten att se viktuppgång som något positivt. ”Tack, Pelle. Jag tittar leende på honom. 
Han får det att kännas så rätt, att jag har gått upp i vikt var en bra sak, en bedrift, inte ett 
misslyckande” (Lagerstedt, 2015, s. 151). 

Anhörigas betydelse i tillfrisknandet 
Det var en lättnad när föräldrarna tog över ansvaret över maten. Det gjorde det lättare för 
kvinnorna att äta då anorexian inte kunde anklaga kvinnorna själva. Det var blandade känslor då 
anorexian inte längre kunde anklaga kvinnorna för matintaget samtidigt som det var jobbigt när 
föräldrarna hade för mycket koll då det blev svårare att fuska. Viktiga egenskaper hos närstående 
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var att agera förebild gällande kost och träning. Samtidigt som de skulle spegla det normala och 
inte göra förändringar i sina vanor från före insjuknandet. Otaliga upprepningar av att det är 
insidan som räknas upplevdes positivt där vänners stöd gav motivation till ett tillfrisknande. 
Vännerna var ofta det enda som hjälpte till att hålla igång det lilla av ett socialt liv som fanns 
kvar hos den sjuka vilket framkom positivt.  

DISKUSSION 
 
 
Litteraturstudiens resultat visade att anorexia förändrade unga kvinnors psykiska och fysiska 
hälsa. Anorexian tog över vardagen och begränsade kvinnornas sociala liv vilket gjorde dem 
isolerade från omvärlden. Svårigheter att känna glädje och lycka skapade ett lidande för 
kvinnorna. Det framkom att vården och anhörigas stöd var av stor vikt i tillfrisknandet. 
Metoddiskussion  

Datainsamling 
Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelse av att leva med anorexia och därför ansågs 
en kvalitativ ansats lämplig. En kvalitativ ansats innebär att tolka och skapa förståelse i 
människans subjektiva upplevelse av omvärlden. Då den kvantitativa ansatsen strävar efter att 
klassificera, se samband, förutsäga och förklara samt kvantifiera ansågs den inte lämplig eftersom 
upplevelsen varken är mätbar eller förutsägbar (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Självbiografier söktes i Libris eftersom det är en databas som innehåller stora delar av all 
litteratur som finns på de svenska biblioteken. Utbudet uppdateras regelbundet vilket gör källan 
tillförlitlig och minimerar risken att värdefulla biografier missas (Willman, Bahtsevani, Nilsson 
& Sandström, 2016). En sökning gjordes också i universitetsbibliotekets katalog för att 
säkerhetsställa att inget värdefullt material uteslöts. En svaghet i datainsamlingen kan ses som att 
Växjö universitetsbibliotek även ingår i Libris och därmed bör alla biografier som finns på 
biblioteket även finnas i Libris. Författarna ansåg trots det att den extra sökningen stärkte 
datainsamlingen eftersom resultatlistan ser annorlunda ut på Växjö universitetsbibliotek. Därmed 
kan biografier som inte uppmärksammades i Libris stora utbud synas tydligare i 
universitetsbibliotekets egen träfflista. Författarna är medvetna om nackdelarna med Libris 
sökfunktion där det inte går att avgränsa sökningen med en specifik tesaurs vilket kan påverka 
sökresultatet negativt. Däremot kan fritextsökning användas. Sökningen redovisas i ett 
sökschema vilket gör det enkelt att upprepa sökningen och finna samma material, vilket stärker 
studiens trovärdighet. Ett tidsspann på 10 år användes i datainsamlingen. Positivt med tidsspannet 
är att kvinnorna var sjuka under nutid och behandlades med moderna metoder. Nackdelar med ett 
tidsspann kan vara att biografier med värdefullt innehåll om kvinnors upplevelser av anorexia 
exkluderades eftersom de var äldre än 10 år.  
 
Inklusionskriterier är en viktig del för att få en så likvärdig undersökningsgrupp som möjligt 
vilket ökar resultatets trovärdighet (Willman et al., 2016). Studiens inklusionskriterier var 
kvinnor mellan 12-20 år, vilket gjorde att kvinnorna befann sig i ungefär samma fas i livet då de 
var sjuka. Inklusionskriterien omfattar endast likheten mellan kvinnornas ålder under 
sjukdomstiden och inte vid publiceringen. Tiden mellan insjuknandet och utgivningen av 
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biografierna varierar och därmed var kvinnorna i olika åldrar när de beskrev sina upplevelser 
vilket kan ses som en svaghet. Biografierna kvalitetsgranskades utefter Segesten (2012) 
kvalitetsgranskningsmall. Friberg (2012) uttrycker att en granskning av alla texters kvalité är 
nödvändig för att skapa ett trovärdigt resultat. Två av biografierna (Suhonen Frohm, 2008; 
Josefsson, 2014) var inte utgivna av ett förlag vilket är ett krav i Segesten (2012) 
kvalitetsgranskning. Avsaknaden av bokförlag medför därmed att biografierna inte granskades 
innan utgivning vilket kan ses som en svaghet. Böckerna inkluderades trots det eftersom texterna 
omfattar författarens tankar och upplevelser under sjukdomstiden vilket ger en trovärdighet i sig 
och är en viktig källa till kunskap (Ibid).  
 
En alternativ datainsamling kunde varit att använda sig av intervjuer för att undersöka kvinnans 
upplevelse av att leva med anorexia. Fördelarna med en intervjustudie är att möjligheten ges att 
ställa fördjupande frågor och följdfrågor samt att informanten med egna ord får berätta sin 
historia (Forsberg & Wengström, 2013). Metoden ansågs dock inte lämplig på grund av etiska 
överväganden då kvinnorna med anorexia är i en sårbar situation i livet. Speciellt utsatta grupper 
ska behandlas särskilt varsamt eftersom det löper större risk att drabbas av negativa känslor i 
samband med studien. Forskaren ska alltid överväga vinsterna med studien jämfört riskerna för 
studiens deltagare (Polit & Beck, 2012). En intervju skulle kunna riva upp gamla känslor och 
skapa ett onödigt lidande för kvinnorna, därför ansågs självbiografier som en mer lämplig metod 
eftersom kvinnorna själva valt att publicera sina upplevelser. Styrkor i valet av självbiografier är 
att kvinnorna i böckerna har haft tid att fundera över sina upplevelser och att upplevelserna 
beskrivs detaljrikt. Vid en intervju är tiden begränsad och ger inte samma möjlighet att få tillgång 
till den mängd material som biografin utgör.  

Urval 
Studien baserades på självbiografier eftersom syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av att 
leva med sjukdomen anorexia. Självbiografier bygger på livsberättelser kring upplevelsen av 
hälsa, ohälsa, lidande och vård. Dessa kan vara beskrivna ur ett underhållande syfte men 
innehåller även detaljerade beskrivningar som gör texten intressant även ur ett vetenskapligt 
syfte. Genom att utgå från en människas berättelse kan den enskilda individens upplevelse av 
sjukdom framgå trots komplexiteten kring upplevelsen av hälsa och lidande (Dahlborg-Lyckhage, 
2012). Källans tillförlitlighet kan ses som en svaghet då den inte håller samma kvalité som en 
vetenskaplig artikel. Författaren kan aldrig helt säkert veta att det som beskrivs i självbiografin 
med säkerhet har upplevts i verkligheten (Friberg, 2012).  
 
Samtliga biografier var skrivna på svenska vilket uteslöt risken för feltolkningar vid översättning 
från ett annat språk. Tiden mellan insjuknandet och utgiven bok varierade mellan 1 och 10 år. 
Tidsskillnaden kan sänka resultatets tillförlitlighet då tiden mellan sjukdomen och publiceringen 
kan ha påverkat självbiografiernas innehåll. Samtidigt som det kan ses som en svaghet att det gått 
10 år sedan sjukdomen kan det också ses som en styrka då kvinnorna har haft möjlighet att 
reflektera över sina upplevelser. Trots tidsskillnaden mellan sjukdom och publicering framträdde 
en likhet mellan kvinnornas upplevelse av sjukdomen och därför drogs slutsatsen att 
tidsskillnaden inte påverkade resultatet och materialet därmed var tillförlitligt. Kvinnors 
upplevelse av anorexia analyserades eftersom det är vanligare att kvinnor drabbas av sjukdomen 
än män.  
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Etiska överväganden beaktades eftersom det är ett krav i alla studier. (Forsberg & Wengström, 
2013). Biografiernas författare har själva valt att publicera sina verk och de har därför inte 
tillfrågats. Materialet har inte förvrängts eller plagierats utan att tydligt referera till originalkällan. 
Helsingforsdeklarationen (2013) belyser godhetsprincipen, vilken författarna vill uppnå genom 
att föra resultatet vidare i syfte att förbättra vården kring patienter med anorexia. En svaghet i att 
använda självbiografier som grund för resultatet kan ligga i ekonomiska avsikter bakom 
utgivningarna, risken finns att innehållet har förvrängts i förmån för ekonomiska intäkter i 
samband med försäljning av biografin (Birkler, 2008).  

Dataanalys  
Biografierna analyserades enskilt för att sedan diskutera fram ett gemensamt resultat. 
Reflekterande och resonerande metoder kan användas för att bedöma trovärdigheten i kvalitativa 
studier. Författarna uppnår på så vis en gemensam förståelse genom diskussion (Lundman & 
Hällgren-Graneheim, 2012).  
 
Dataanalysen utgjordes av en manifest innehållsanalys. En manifest innehållsanalys innebär att 
kondensera materialet till meningsbärande enheter med beskrivande koder vilket gör det med 
lätthanterligt utan att förlora sin innebörd (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 
Analysmetoden kan ses som en svaghet eftersom det var författarna som valde ur de relevanta 
delarna ur texten. Författarnas förförståelse kan ha påverkat valet av meningsenheter och dess 
innehåll. Dock ses det som en styrka att författarna först enskilt analyserade biografierna för att 
sedan diskutera gemensamt och fördela materialet i lämpliga underkategorier och kategorier. 
Analysprocessen kan följas i tabell 2 vilket stärker trovärdigheten då läsaren kan se logiken i 
kategoriseringen. Kategorierna förstärktes med citat där de lyfte fram det unika i texten. Citat ska 
dock användas sparsamt och vara så originella att de förtjänar en plats i texten (Olsson & 
Sörensen, 2011) 
 
Förförståelsen finns redovisad i metoden eftersom detta är ett kvalitetskrav vid kvalitativ 
forskningsdesign för att läsaren ska få kunskap om utgångspunkten i studien. Forskaren bör också 
redovisa sin personliga erfarenhet och förförståelse om detta kan ha påverkat analysresultatet 
(Forsberg & Wengström, 2013). Författarnas förförståelse om att vården vid anorexia var 
bristande kan ha påverkat resultatet och bör därmed ses som en svaghet. Trots det anser 
författarna att de genom gemensam diskussion har fått en ny förståelse kring komplexiteten i 
behandlingen av anorexia vilket har utmanat deras förförståelse.  
 
Studiens överförbarhet innebär hur dess resultat kan användas i liknande patientgrupper i andra 
situationer (Lundman & Hällgren-Greneheim, 2012). Studien utgör en mindre omfattning 
kvinnor men anses trots det överförbar till liknande patientgrupper om sjuksköterskan intar ett 
individuellt förhållningssätt.  

Resultatdiskussion 
Kvinnorna upplevde en rädsla för att inte kunna sluta äta när de väl börjat. Sambandet kring 
känslor och mat kan även ses i Levinson och Byrne (2015) studie som belyser relationen mellan 
ångest kring mat och anorexia. De beskriver tre faktorer som försvårar ätandet, ångest för att äta, 
undvikandet av mat och oro. Tidigare forskning visar att kvinnor med anorexia hanterar rädslan 
för att bli feta genom att äta mindre och träna mer (Gorse, Nordon, Rouillon, Pham-Scottez & 
Revah-Levy, 2013). En besatthet kring mat uppstår vilket medför ett hemlighetsmakeri kring 
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ätandet (Jenkins & Ogden, 2012). Resultatet visade att rädslan för viktuppgång hanterades genom 
att äta mindre. Meningen och sammanhanget med att äta och att vara hungrig förändrades för 
kvinnorna under sjukdomen. Sammanhanget mellan att vara hungrig och att äta bortsågs och 
innebörden, d.v.s. meningen med hungern blev istället ett kvitto på framgång. Mening och 
sammanhang är enligt Dahlberg och Segesten (2010) nödvändigt för att hjälpa patienten att återfå 
hälsa och välbefinnande. Det är därför viktigt att sjuksköterskan kan vara en god förebild samt 
hjälpa kvinnorna att hitta en ny mening med att äta och stötta dem på vägen.  
 
Ett framträdande resultat var att kvinnorna hade en skev självuppfattning där de upplevde sig 
mycket större än de egentligen var. Kvinnorna sökte sällan hjälp på grund av sjukdomsinsikt utan 
främst för att få hjälp med ångesten som anorexian förde med sig. Dahlberg och Segesten (2010) 
beskriver att vård söks när hälsan uteblir på grund av sjukdom eller annat lidande. Kvinnorna 
hade ingen sjukdomsinsikt kring sin ätstörning men sökte ändå vård eftersom de upplevde ohälsa. 
Det framgick att förändringen i kvinnornas kroppar som följd av anorexia förändrade deras levda 
kropp vilket i sin tur påverkade deras fysiska- psykiska- och sociala hälsa negativt. Anorexia blev 
en balansgång mellan eufori och självhat. Viktnedgång skapade kortvarig lycka men självhatet 
kom snabbt tillbaka då långvarig tillfredsställelse aldrig uppstod eftersom kvinnorna ständigt ville 
fortsätta sin viktnedgång. Eriksson (1996) beskriver självförtroende som att våga lita på att man 
räcker till, både för sig själv och andra. Kvinnornas självhat och avsaknad av självförtroende blir 
ett hinder för hälsan då de inte upplever sig förtjäna hjälp.  
 
Tillfrisknandet var en påfrestande upplevelse för kvinnorna då de tvingades att förändra sin 
livsstil. Det upplevdes som en lättnad att komma ut ur bubblan samtidigt som det skapade ångest 
eftersom det rubbade kontrollen. Att släppa kontrollen över mat och utseende och istället 
fokusera på att må bra var dock en viktig del i tillfrisknandet. Under tillfrisknandet började 
kvinnorna återfå sin hälsa. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att hälsa kan förknippas med 
kroppens biologiska funktioner tillsammans med den existentiella upplevelsen. Kvinnorna 
återupplevde hälsa allteftersom tillfrisknandet fortskred vilket kan sammankopplas med att deras 
biologiska funktioner började återställas samtidigt som de också började uppskatta sig själva mer.  
 
Kvinnorna upplevde synnerligen negativa psykologiska konsekvenser i samband med sjukdomen. 
Känslor som håglöshet, tomhet och ensamhet var vanligt förekommande. Kvinnorna beskrev hur 
känslorna kunde förstöra även de bra dagarna. Kyriacou et al. (2009) menar att den som är 
drabbad av anorexia ofta bortser från de positiva känslorna och att de inte är värda att känna 
glädje. Även Gorse et al. (2013) beskriver känslor som lidande, ensamhet och mental utmattning 
som vanligt förekommande. De psykologiska konsekvenserna som framkom i resultatet kan 
sammankopplas med vårdvetenskapens tankar om lidande. Kvinnorna upplevde ett lidande under 
sjukdomen men under tillfrisknandet återfick de delar av sin hälsa och lidandet minskade. 
Wright, Watson och Bell (2012) menar att lidandets existens måste erkännas innan det kan 
lindras. Sjuksköterskan kan med ett öppet förhållningssätt låta patienten berätta om sitt lidande 
vilket kan skapa en djupare förståelse om lidandet hos patienten. En annan aspekt som anses vara 
viktig är enligt Federici och Kaplan (2008) att patienterna med anorexia inser att de psykologiska 
konsekvenserna blir ett hinder i livet. När patienterna själva är trötta på anorexians symtom och 
inser hindren är det motivationsskapande. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att se sambanden 
mellan de psykologiska konsekvenserna och sjukdomen. Indirekt förbättrar det patientens vilja att 
bli frisk.  
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Under sjukdomstiden förlorade kvinnorna sin identitet eftersom mat och träning prioriterades 
framför det sociala livet. Som en konsekvens av den förändrade identiteten skapades en social 
isolering samtidigt som sjukdomens utveckling försvårade det sociala samspelet med andra. Ju 
mer sjukdomen utvecklades desto svårare var det för kvinnorna att fungera i ett socialt 
sammanhang. Detta kan kopplas till Gorse et al. (2013) studie som beskriver att sjukdomen blir 
en isolering från omvärlden där den sjuka är instängd i en bubbla samtidigt som världen utanför 
fortsätter. De belyser också svårigheten i relationen till andra människor. Kvinnorna upplevde att 
omgivningen antog att de var sin sjukdom utan personlighet och känslor. Detta skapade en rädsla 
för att tillfriskna då kvinnorna hade svårt att hitta tillbaka till den person de varit före 
insjuknandet. Gorse et al. (2013) beskriver tillfrisknande som att överge en del av sig själv. 
Sjukdomen skapar en ny identitet där besatthet för mat inte ger plats för något annat. Dahlberg 
och Segesten (2010) beskriver att upplevelsen av hälsa sammankopplas med identiteten. Hälsa 
kan mätas i hur väl man känner sig själv, förstår sig själv och sitt samspel med omgivningen. 
Sammanfattningsvis upplever kvinnorna ohälsa inte bara på grund av sjukdomen i sig utan den 
identitetsförlust den förde med sig. Som sjuksköterska är det viktigt att ta del av patientens 
livsvärld för att kunna introducera intressen på nytt som tidigare varit viktiga för patienten, detta 
för att hjälpa patienten att på nytt hitta sig själv.  
 
Ett ökat kontrollbehov var något som tydligt framgick i studien. Att kontrollera maten medförde 
en känsla av att lyckas och bekräftade att kvinnorna var bra på något. Resultatet stämmer överens 
med Gorse et al. (2013) studie som visar att kontroll över mat skapar positiva känslor för den 
sjuke. Jenkins och Ogden (2012) belyser också en annan aspekt av kontrollen som att hantera 
stress. Kvinnornas kontroll handlade främst om mat och kunde utföras genom att observera den 
som lagade maten eller att laga all mat själv vilket samstämmer med Lindstedt, Neander, Kjellin 
och Gustafsson (2015) resultat där den sjuke ständigt vill bestämma över vilken mat som ska 
lagas hemma. Kontrollen skapade ett välbefinnande för kvinnorna men samtidigt gav den ändå 
upphov till ett lidande eftersom det var kontrollen som höll sjukdomen vid liv. Sjuksköterskan 
kan underlätta kvinnornas tillfrisknande genom att ta över kontrollen men måste samtidigt vara 
medveten om att det kan skapa blandade känslor för kvinnorna eftersom kontrollen är deras 
trygghet. 
 
Vårdens bemötande var högst väsentligt i upplevelsen av vården. Ett professionellt 
förhållningssätt, lyhördhet, ärlighet och medmänsklighet var personlighetsdrag som ansågs 
viktiga. En faktor som stod ut i resultatet kring oprofessionellt bemötande var okunskap i vården. 
Det medförde att kvinnorna kände sig missförstådda och besvikna. Kontinuitet visade sig ha en 
stor betydelse och utan det uppstod en känsla av rädsla. Reid, Burr, Williams och Hammersley 
(2008) resultat samstämmer med föreliggande studie då det framkom att det är viktigt att 
personalen har tillräckligt med kunskap kring sjukdomen för att en förstående och stöttande 
relation ska uppstå. Lindstedt et al. (2015) tar också upp att vårdpersonal bör skapa ett förtroende 
för att behandlingen ska bli lyckad. Kontinuitet i vården är viktigt då förhållandet med 
vårdpersonalen fördjupas i samband med att relationen utvecklas. Dahlberg och Segesten (2010) 
skriver att vårdens mål är att hjälpa till god hälsa och att lindra lidande. De beskriver även en 
vård som inte stärker patientens hälsoprocesser som ett vårdlidande. Det kan uppstå vid bristande 
kunskap och avsaknad av reflektion, istället ska en vårdrelation verka livsgivande (Ibid). 
Kvinnornas upplevelse av bristande kontinuitet och missförstånd gav upphov till ett vårdlidande 
och därmed är det viktigt med teamarbete för att se patienten ur alla dess sammanhang.  
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Det framkom av resultatet att vårdmiljön påverkade kvinnornas välbefinnande. En ombonad och 
hemtrevlig miljö där vårdpersonalen hade ett positivt förhållningssätt fick kvinnorna att känna sig 
mer tillfreds med tillvaron de befann sig i. Det kan sammankopplas med Edvardsson & Wijk 
(2009) som beskriver svårigheter att uppleva en god omvårdnad i en ogästvänlig miljö trots att 
vårdpersonalen utför ett bra jobb och vice versa. Sammanfattningsvis beskrivs en god omvårdnad 
i en trygg och hemtrevlig miljö och en mindre god omvårdnad i en kall och otrygg miljö. 
Liknande beskrivningar kan man hitta i Dahlberg och Segesten (2010) som beskriver att ett 
hemtrevligt klimat till och med kan ha en lugnande och hälsofrämjande effekt. Motsatsen är när 
miljön på en vårdenhet inger en känsla av otrygghet och den goda omvårdnaden uteblir. Då kan 
ett vårdlidande skapas, där patienten inte upplever att dess hälsoprocesser främjas och ett lidande 
istället uppstår. Kunskapen om vårdmiljöns betydelse kan förbättra vården med små metoder som 
gör omgivningen hemtrevlig. 
 
Behandlingen i sig kunde upplevas som ångestframkallande, framförallt i matsituationer. Dock 
framkom det även som positivt att bli fråntagen makten kring matsituationen, för att sedan 
succesivt återfå den under tillfrisknandet. Zugai et al. (2013) beskriver liknande resultat där 
behandlingen och även regler kring matscheman ger upphov till ångest. I föreliggande resultat 
framkom det att misstro kunde uppstå mellan vårdare och patient. Zaitsoff, Pullmer, Menna och 
Geller (2016) menar att samarbete och delaktighet är viktigt för en god behandling även att se 
den sjuke som en person och inte en ”ätstörd”. Allgulander (2015) menar att riktlinjer kring 
behandlingen saknas eftersom vården vid anorexia bör vara individuell samtidigt tyder resultatet 
på en samstämmighet kring upplevelsen av behandlingen där vårdrelationen, vårdmiljön och 
anhörigas stöd var framträdande. Kunskapen kan användas för att utforma generella riktlinjer för 
behandlingen som sedan kan användas tillsammans med ett individuellt perspektiv. Dahlberg och 
Segersten (2010) belyser vikten av att se individen bakom sjukdomen och att ta hänsyn till dess 
levda kropp och sammanhang i vårdandet samtidigt som de poängterar vikten av att ha evidens, 
att veta att vården är bäst lämpad för patienten.  
 
Anhörigas stöd är viktigt i matsituationer. De ska vara en förebild i normalt ätande och inte lägga 
överdriven fokus kring matens innehåll (Federici och Kaplan, 2008). Föreliggande resultat visar 
anhörigas betydelse i matsituationen. Kvinnorna upplevde det mindre ångestladdat när de blev 
fråntagna kontrollen kring mat eftersom anorexian inte längre kunde beskylla kvinnorna för 
matintaget. Anorexia är en sjukdom som inte bara drabbar den enskilda individen utan hela 
familjens livsvärld förändras. Tillika beskriver Jungbauer, Heibach och Urban (2015) att 
sjukdomen är huvudämnet i familjen, där den sjukas hälsa och välbefinnande är i fokus. Hela 
familjen påverkas som en följd av sjukdomen och sjuksköterskan kan stötta dem genom att ge de 
verktyg som krävs för att hantera konsekvenserna sjukdomen för med sig. Sammanfattningsvis 
kan de närstående vara den avgörande faktorn för den sjukas möjligheter att tillfriskna då deras 
motivation är en grundpelare för att skapa känslan av sammanhang. Langius-Eklöf (2009) 
beskriver tre faktorer som bidrar till en känsla av sammanhang, begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Sjuksköterskan kan hjälpa patienter och anhöriga att uppnå meningsfullhet 
genom att förmedla kunskap kring sjukdomen för att öka patienternas och anhörigas förståelse. 
Sjuksköterskan är spindeln i nätet som samordnar och ser till att patienten får tillräckligt med 
kunskap och verktyg för att hantera sin sjukdom. 
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Vidare forskning 
Vidare forskning med utgångspunkt från föreliggande studies resultat kan vara fördjupade studier 
om kvinnans upplevelse av vården samt anhörigas stöd. Detta är idag ett mindre utforskat område 
inom vilket det krävs mer kunskap för att kunna erbjuda den kvinnliga patienten, som lider av 
anorexia, ett individanpassat och korrekt bemötande. Denna kunskap är också nödvändig för att 
uppnå framgångsrika behandlingsresultat av dessa kvinnor. Vidare behövs även forskning 
inriktad på hur professionernas kunskap om sjukdomen och teaminriktad vård kan främja 
kvinnornas tillfrisknande i behandlingen av anorexia. Vidare forskning kan även göras kring 
mäns upplevelse av sjukdomen då det inte enbart är kvinnor som drabbas. Det är möjligt att 
upplevelsen av sjukdomen varierar mellan könen och därmed krävs ytterligare studier.  

SLUTSATS 
 
 
Anorexia påverkar den drabbades liv på flera plan. Upplevelsen av hälsa som de till en början 
upplever i samband med viktnedgång övergår allt eftersom sjukdomen fortskrider till ett lidande 
som följd av de psykologiska konsekvenserna. Social isolering uppstår då anorexian blir ett 
hinder i sociala relationer, arbete och skola. Sjukdomen förändrar den drabbades identitet och 
levda kropp och därmed dess tillgång till världen. Det är av stor vikt att omgivningen så som 
anhöriga och vårdpersonal ser de tidiga tecknen på sjukdomen och försöker att närma sig 
patienten på ett insiktsfullt, ödmjukt och respektfullt sätt. Detta är nödvändigt för att skapa ett 
förtroende och för att se den unika livsvärlden hos varje individ.  
 
Anorexia är en komplex sjukdom där flera delar måste fungera för att skapa en lyckad 
behandlingssituation, däribland vårdmiljön. Sjuksköterskan kan ha en viktig roll i att stötta den 
drabbade i att våga lämna sjukdomens trygghet för att återuppta en identitet som inte kretsar 
kring mat och träning. Trots stora vårdinsatser misslyckas behandlingen om patienten inte själv 
vill bli frisk eftersom patientens vilja och delaktighet är nödvändiga för att uppnå goda 
behandlingsresultat. För detta krävs att vårdpersonalen tar hänsyn till flera faktorer så som 
kontinuitet, närhet och den drabbades anhöriga.  
 
Alla möten och personer har betydelse, exempelvis är ett välfungerande teamarbete mellan olika 
professioner i vården nödvändigt för att uppnå ett gott behandlingsresultat. Om en viktig faktor 
saknas finns risken att det påverkar hela behandlingsresultatet. Sjuksköterskan kan, genom att ge 
trygghet och vara en fast punkt, bli en viktig tillgång i behandlingen av unga kvinnor med 
anorexia. Även anhöriga har en avgörande roll för kvinnornas tillfrisknande då de både kan vara 
ett stöd och skapa motivation. De kan lotsa patienten tillbaka till ett liv med normala mat- och 
träningsvanor samt återinträde i sociala sammanhang.   
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Litteratursökning    
 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Inkluderade  

Libris 2016-03-11 ätstörning 104  

  + anorexia 62  

  + biografi 6 0 

Libris 2016-03-11 anorexia 819  

  + biografi 41  

  + svenska 33  

  + <10 år 24 5 

*Växjö universitetsbibliotek 2016-03-14 anorexia 70  

  + biografi 13 0 

* Denna sökning gjordes för att försäkra att någon biografi inte missades. 
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Kvalitetsgranskning        

Titel 
Författare 
Årtal 
(Land) 

Litteraturform Ansvarig 
utgivare 
Ort 
(Land) 

Författaren Bokens 
tryckning 

Kvalitetsgranskning 
genom 

Bokens innehåll 
som bidrar till 
akademisk 
utveckling i 
vårdvetenskap 

Viktig- från 
matmissbrukare 
till 
träningsförebild 

Therese Alvén 

2013 

Sverige 

Självbiografi Bokförlag: 
Hoi Förlag 

Författaren Therese 
Alvén drabbades av 
anorexia. I boken 
berättar hon om 
insjuknandet och 
vägen till att bli en 
träningsförebild.  

Boken 
trycktes 
2013, elva 
år efter hon 
fick 
diagnosen.  

Boken granskades 
genom bokförlaget. 

Theresé beskriver hur 
sjukdomen förändrar 
hennes liv och hur 
hon fann vägen 
tillbaka till lyckan.  

Som en svala 
lär sig flyga 

Rebecka 
Josefsson 

2014 

Sverige 

Självbiografi Ansvarig 
utgivare: 
Rebecka 
Josefsson 

Författaren Rebecka 
Josefsson drabbades 
av anorexia. I boken 
berättar hon om 
tiden på 
ätstörningsklinik och 
vardagen med en 
ätstörning.  

Boken 
trycktes 
2014, tre år 
efter hon 
fick 
diagnosen.  

Boken granskades 
genom bokförlaget.  

Rebecka beskriver 
hur hon upplever 
vården på en 
ätstörningsklinik och 
hur sjukdomen 
förändrat livet.-  

Kenneths 
marionett 

Malin 
Lagerstedt 

Självbiografi Bokförlag: 
Hoi Förlag 

Författaren Malin 
Lagerstedt 
drabbades av 
anorexia. I boken 
beskriver hon sin 
kamp mot 
sjukdomen, bristerna 

Boken 
trycktes 
2015, tio år 
efter hon 
fick 
diagnosen.  

Redaktör: Caroline L 
Jensen.  

Malin skriver om sitt 
liv under sjukdomen. 
Hur hon upplever 
sjukdomen, ångesten 
och möten med 
vården. Hon skriver 
också om vikten av 
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2015 

Sverige 

i vården och hur hon 
vann kampen mot 
anorexian.  

familjens stöd. 

Svältland-
Landet bortom 
allt förnuft 

Johanna 
Matsson, 
Jeanette 
Gansmoe 

2006 

Sverige 

Självbiografi Bokförlag: 
JegaMedia 
förlag  

Författaren Johanna 
Matsson drabbades 
av anorexia. I boken 
berättar hon om 
kampen mot 
sjukdomen, hur det 
sociala livet 
påverkades och 
vägen tillbaka. 

Boken 
trycktes 
2006, tre år 
efter hon 
fick 
diagnosen. 

Boken granskades 
genom bokförlaget. 

Johanna bor ensam i 
sin lägenhet, långt 
ifrån familjen när 
hon insjuknar. Hon 
skriver om 
förväntningarna på 
vården och hur 
sjukdomen påverkar 
hennes liv. Hon 
skriver också om 
stödet från 
närstående.  

En anorexisaga 

Mea Suhonen 
Frohm 

2008 

Sverige 

Självbiografi Mea 
Suhonen 
Frohm 

Författaren Mea 
Suhonen Frohm 
drabbades av 
anorexia. Boken 
består av 
dagboksanteckningar 
från hennes 
sjukdomstid. 

Boken 
trycktes 
2008, ett år 
efter hon 
fick 
diagnosen. 

 Dagboksanteckningar 
från Meas liv under 
sjukdomstiden utgör 
boken där hon 
skriver om sina 
upplevelser av att 
leva med anorexia. 
Dagsbokstexterna har 
inte redigerats i 
efterhand. 

 


	FULLTEXT01
	FULLTEXT02

