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Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) räknas idag till en av de allvarligaste psykiska störningar 
eftersom sjukdomen är förenad med allvarliga komplikationer. Vanligaste åldern för 
insjuknande är 14–19 år. Tonårsflickor med AN upplever nedsatt hälsa och välbefinnande 
samt ökat lidande. Sjuksköterskans roll vid AN syftar till att normalisera vikten samtidigt 
som tonårsflickorna påtalar en önskan om att sjuksköterskan ska inge stöd och motivation. 
Syfte: Att beskriva tonårsflickors upplevelser av att leva med Anorexia nervosa. Metod: 
Självbiografiska blogginlägg har analyserats utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys 
med en induktiv ansats. Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategorier som beskriver 
tonårsflickors upplevelser av att leva med AN. Dessa innefattar Att leva i ständig konflikt 
med sig själv, Att leva med en förändrad kropp, Känslan av psykisk påfrestning och dess 
konsekvenser samt Att vilja bli frisk och fri. Konklusion: Att möta tonårsflickor som lever 
med AN kan upplevas svårt och kan innebära en utmaning för sjuksköterskan. Vidare påvisas 
att tonårsflickors behov och önskemål inte överensstämmer med sjuksköterskans roll vid 
AN. Som sjuksköterska är det angeläget att se till tonårsflickors behov och önskemål för att 
kunna öka upplevelsen av hälsa och välbefinnande, lindra lidande samt främja tillfrisknande.   
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Background: Anorexia nervosa (AN) is considered one of the most serious mental 
disorders since the disease is associated with serious complications. The most common age 
for AN is 14–19 years. Teenage girls with AN experience impaired health and well-being 
and increased suffering. The nurse's role aims to normalize the bodyweight. Teenage girls 
needs support and motivation from the nurse. Aim: To describe teenage girls' experiences 
of living with Anorexia nervosa. Method: Autobiographical blog entries have been 
analyzed based on a manifest qualitative content analysis with an inductive approach. 
Results: The result revealed four main categories that include Living in constant conflict 
with oneself, Living with a changed body, The feeling of mental stress and its 
consequences and Wanting to be healthy and free. Conclusion: Meeting teenage girls who 
live with AN can be a difficult experience for the nurse. Furthermore, it is shown that the 
needs of teenage girls do not correspond to the nurse's role in AN. As a nurse, it is 
important to look at the needs of teenage girls in order to increase the experience of health 
and well-being, alleviate suffering and promote recovery.  
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INLEDNING  

Anorexia nervosa (AN) räknas idag till en av de allvarligaste psykiska störningar som kan 
drabba en tonårsflicka eftersom sjukdomen är förenad med allvarliga komplikationer. 
Vidare beskrivs AN som den psykiatriska diagnosen med högst mortalitet. Att som 
tonårsflicka drabbas av AN innebär en påverkan på hälsan och medför ett lidande hos den 
drabbade. AN är idag en växande sjukdom där ökningen bland annat ses bero på 
medieexponeringen och dess slanka skönhetsideal som tonårsflickor idag utsätts för. 
Eftersom AN ökar bland tonårsflickor kan det antas leda till ett ökat behov inom hälso- och 
sjukvården. Sjuksköterskan bör ha förståelse om hur det är att leva med AN för att kunna 
möta dessa tonårsflickor och de motgångar sjukdomen kan medföra för att på så sätt främja 
hälsa och välbefinnande.  

BAKGRUND  

Ätstörningar    

Enligt Wentz (2014) förekommer det i dagens samhälle en uttalad fixering kring utseende 
där ett specifikt skönhetsideal innebär att vara smal. Att sträva efter dessa ideal, exempelvis 
genom bantning, kan leda till ätstörningar. Begreppet ätstörningar definieras enligt DSM- 
IV som ett tillstånd med ett mycket stört ätbeteende. Ätstörningar omfattar anorexia nervosa, 
bulima nervosa, hetsätningsstörning och ätstörning UNS, utan närmare specifikation. 
Ätstörning UNS är ett begrepp för de ätstörningar som inte riktigt uppfyller kriterierna för 
de tre tidigare nämnda. Orsaker till att utveckla en ätstörning anses idag vara multifaktoriell, 
det vill säga att såväl psykologiska och biologiska som sociokulturella faktorer är 
involverade (Wentz, 2014).  

Anorexia nervosa   

Definition och prevalens   

AN är en allvarlig psykisk störning som kännetecknas av att den drabbade genom självsvält 
ådragit sig en för låg kroppsvikt (Sala, Egbert, Lavender & Goldschmidt, 2018; Wentz, 
2014). Centralt för detta beteende innefattar en rubbad kroppsuppfattning, ett begränsat 
födointag och en önskan om att uppnå en idealvikt långt under normalvikten (Allgulander, 
2014; Sala et al., 2018). Sjukdomen delas in i två underkategorier beroende på om personen 
endast ägnar sig åt självsvält eller om den drabbade hetsäter och/eller genomgår 
självrensning. Självrensning kan innebära självframkallande kräkningar eller missbruk av 
laxermedel, lavemang eller vätskedrivande medel (Wentz, 2014). Det framkommer att 
prevalensen för AN hos tonårsflickor i Sverige är 1% (Bergström, 2012). Däremot 
förekommer ett stort mörkertal då endast få av de som drabbas söker hjälp eller upptäcks av 
vården (Mohler-Kuo, Schnyder, Dermota & Wei, 2016). AN debuterar främst i ungdomen 
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där vanligaste åldern för insjuknande är 14–19 år. Däremot uppskattas att en av hundra 
tonårsflickor drabbas av AN före 18 års ålder (Råstam, 2015; Wentz, 2014). Enligt WHO 
(2019) definieras en tonåring som en flicka eller pojke som befinner sig i åldern mellan 10 
till 19 år (WHO, 2019). Sjukdomen drabbar framförallt flickor och unga kvinnor och är tio 
gånger vanligare hos dessa jämfört med pojkar och unga män. AN räknas idag som en av de 
allvarligaste psykiska störningar som kan drabba en tonårsflicka då mortaliteten vid AN är 
högre än vid någon annan psykiatrisk ohälsa (Wentz, 2014). Det framkommer att 
mortaliteten vid AN uppskattas vara omkring fem procent och att vanligaste dödsorsakerna 
är svält eller självmord (von Knorring, 2012).   

Riskfaktorer   

Det förekommer biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer vilka ökar risken att 
utveckla AN (Sala et al., 2018; Wentz, 2014). Vad gäller de biologiska faktorerna 
framkommer det att puberteten är den främsta faktorn till att utveckla AN i tonåren då 
kroppen under puberteten kan komma att förändras hastigt (Swenne, 2001). Kring 
puberteten är det vanligt förekommande att framför allt tonårsflickor får en ökad andel 
kroppsfett vilket kan leda till bekymmer hos individen (von Knorring, 2012). Den 
förändrade kroppen kan medföra att individen får omvärdera sin kroppsuppfattning och 
självbild vilket kan resultera i stress (Swenne, 2001). Vad gäller de sociokulturella 
faktorerna framkommer en ökad risk att utveckla AN på grund av de normer som idag 
existerar. Det förekommer normer som säger att idealet är att vara smal och att det idag är 
en norm att vara missnöjd med sin kropp (Halvarsson, Lunner, Westerberg, Anteson & 
Sjoden, 2002). De främsta psykologiska faktorerna som utgör en ökad risk för AN är bland 
annat perfektionism, som är ett vanligt förekommande personlighetsdrag hos de individer 
som drabbas. Även en svag social förmåga i förhållande till jämnåriga har visat sig vara en 
faktor för att utveckla AN (Fairburn, Cooper, Doll & Welch, 1999). Ytterligare psykologisk 
faktor som ökar risken för AN är negativa livshändelser inom en tremånadersperiod före 
insjuknandet, exempel på dessa kan vara misshandel eller våldtäkt (Wentz, 2014). Det 
framkommer även att autismspektrumtillstånd där en svag social förmåga, nedsatt 
inlevelseförmåga samt behov av regler och rutiner utgör en riskfaktor till att utveckla AN. 
Vidare framkommer det att autismspektrumtillstånd förekommer i barndomen hos 15 – 20% 
av alla de som senare diagnostiseras med AN (Gillberg 1983; Wentz, Gillberg, Gillberg & 
Råstam 2001).  

Symtom   

Viktnedgång är ett av de första symtomen vid AN. Vid AN kan vidare kännetecken vara kall 
och blåmarmorerad hud till följd av låg ämnesomsättning. Den låga ämnesomsättningen som 
uppstår vid AN kan också orsaka lanugobehåring, det vill säga en pälsliknande behåring som 
uppstår för att bibehålla normal kroppstemperatur (Wentz, 2014). AN beskrivs medföra torr 
hy och tunt, sprött hår till följd av svälten (Broberg, Nevonen & Bonnedal, 2001). Att 
drabbas av AN kan orsaka nedsatt tarmmotilitet vilket medför förstoppning och buksmärtor. 
Vidare kan AN resultera i förlångsam tömning av magsäcken vilket i sin tur ger upphov till 
tidig mättnadskänsla och uppblåsthet. Förstoppning och uppblåsthet i samband med AN kan 
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medföra att den drabbade upplever sig ha kraftig mage trots sin undervikt. Detta kan stärka 
den drabbades vilja att ytterligare gå ned i vikt (Fisher, 1992; Wentz, 2014).  En person med 
anorexia har vanligen ett lågt blodtryck, långsam hjärtfrekvens och hypokalemi, vilket 
innebär en för låg kaliumnivå i blodet. Hypokalemi kan i sin tur leda till den fruktande 
komplikationen akut hjärtdöd (Allgulander, 2014). Om det är en kvinna som drabbats av 
sjukdomen uppkommer vanligen amenorré som ett tidigt symtom, det vill säga 
menstruationsbortfall (Wentz, 2014). Vid tillfrisknande från AN återgår vanligtvis 
menstruationen till det normala, däremot kan det uppkomma kvarstående problem både vad 
gäller menstruation- och ägglossningsstörningar efter tillfrisknandet. Dessa typer av 
störningar hos den kvinnliga individen kan leda till infertilitet trots tillfrisknande från AN 
(Råstam, 2015).  

Ytterligare påverkar AN den psykiska hälsan och ger upphov till symtom såsom 
koncentration- och sömnsvårigheter, irritabilitet, nedstämdhet och social tillbakadragenhet. 
Centralt vid sjukdomen är ett tvångsmässigt beteende kring mat och ätande samt ångest 
inför, under och efter måltider (Wentz, 2014). Vidare uppstår vanligen en fobisk rädsla för 
mat och vikt, där framför allt rädsla för fett är centralt. Ytterligare ett tidigt tecknen på AN 
är ofta social isolering. De drabbade döljer sin viktnedgång i så stor utsträckning som möjligt 
genom att bära kläder som döljer avmagringen och genom att undvika situationer där 
avklädning förekommer, exempelvis omklädningsrum. Ett vanligt symtom hos de drabbade 
är att de uppger sig höra nedvärderande och hotande röster inom dem som varnar för bland 
annat övervikt och mat (Råstam, 2015). Denna röst benämns ofta av de drabbade som den 
anorektiska rösten och medför inre konflikter gällande vikt, mat och ätande (Tierney & Fox, 
2010).   

Behandling   

Behandling av AN kan förekomma inom olika vårdnivåer där den drabbade kan behandlas 
inom öppenvård, dagvård eller slutenvård, där val av vårdnivå är relaterat till sjukdomens 
svårighetsgrad (Wentz, 2014). Vad gäller behandling för tonårsflickor med AN syftar denna 
initialt till att normalisera kroppsvikten vilket sker genom nutritionsbehandling. Denna 
behandlingsmetod utgår från att den drabbade ska äta sex måltider per dygn med ett mål att 
öka kroppsvikten 0,5-1,0 kg per vecka (Allgulander, 2014; Wentz, 2014). Om den drabbades 
kroppstemperatur sjunker till 35,5-36,0 grader och pulsen understiger 35-40 slag per minut 
innebär det en indikation för sondmatning (Allgulander, 2014). Ytterligare behandling för 
tonårsflickor med AN är familjebaserad terapi där den drabbade och dennes anhöriga erbjuds 
enskild terapi samt terapi tillsammans som familj. Den familjefokuserade terapin syftar 
främst till att stärka anhöriga i hur de ska få den drabbade att äta och gå upp i vikt samt att 
de får information om de effekter AN orsakar (Dare & Eisler, 2000).   

Patienter med AN kan sakna insikt om sin sjukdomsbild och leva i förnekelse vilket försvårar 
behandling och tillfrisknande (Wents, 2014). Detta medför att tvångsvård kan behöva 
tillämpas för att kunna genomföra vård och behandling för tonårsflickor med AN (Råstam, 
2015). Enligt 3§ i SFS 1990:52, Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, krävs 
särskilda bestämmelser vid vård och behandling av barn och unga under 20 år. Lagen träder 
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i kraft då den berörda utsätter sin egen hälsa eller utveckling för uppenbar risk eller skada 
(SFS 1990:52). Vidare beskrivs enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård att tvångsvård kan 
tillämpas när den drabbade lider av allvarlig psykisk störning som kräver psykiatrisk vård 
med förutsättningen att den drabbade motsätter sig sådan vård. Tvångsvård syftar till att 
stärka patienten i att frivilligt medverka till väsentlig vård och behandling där tvång sker 
med hänsyn till patienten samt utövas så skonsamt som möjligt (SFS 1991:1128).   

Vidare framkommer att farmakologisk behandling ej har påvisad effekt vid AN. Däremot 
kan vissa läkemedel, exempelvis antidepressiva medel eller ångestdämpande läkemedel, 
användas i kombination med övrig behandling för att minska samsjukligheten (Allgulander, 
2014; Wentz, 2014).  

Samsjuklighet  

Det förekommer en uttalad samsjuklighet vid AN som främst innefattar egentlig depression, 
ångest och ångestsyndrom. I begreppet ångestsyndrom ingår tvångssyndrom, specifika 
fobier, generaliserat ångestsyndrom och paniksyndrom (Wentz, 2014). Enligt Sidor, Baba, 
Marton-Vasarhelyi och Chereches (2015) framgår att ångest är den främst förekommande 
störningen som drabbar tonårsflickor i samband med AN (Sidor et al., 2015). Vidare 
beskriver Lavis (2018) att eftersom AN medför negativa tankar och känslor vill de drabbade 
släppa taget om livet och ge allt för sjukdomen. Detta på grund av att de hoppas kunna 
undkomma och befrias från framför allt sin ångest och psykiska smärta som AN medför 
(Lavis, 2018). Det förekommer en uttalad koppling mellan smärta och ångest där smärtan 
framkallar ångest samtidigt som ångesten förstärker den upplevda smärtan vilket resulterar 
i psykisk smärta (Klang et al., 2014). Ytterligare vid AN är det vanligt förekommande att 
sjukdomen medför ett behov av att självskada för att minska den befintliga ångesten och 
psykiska smärtan (Verschueren et al., 2015). Enligt Claes och Vandereyckenkan (2007) 
definieras självskadebeteende som ett socialt oacceptabelt beteende där den drabbade 
medvetet skadar sig själv och sin kropp utan syfte att begå självmord (Claes & 
Vandereycken, 2007). Vidare framkommer att vid AN ökar risken att drabbas av depressiva 
symtom, ångest och ångestsyndrom i samband med en tilltagande undervikt. Däremot 
påvisas denna samsjuklighet minska vid viktökning (Weigel, König, Gumz, Löwe & 
Brettschneider, 2016).  

Det förekommer att missbedömningar sker inom hälso- och sjukvården där tonårsflickor 
diagnostiseras med AN endast utifrån symtomet viktnedgång. Viktnedgång kan även 
orsakas av symtomet aptitlöshet vid egentlig depression. På grund av detta kan 
missbedömningar ske där tonårsflickor diagnostiseras med AN trots att den bakomliggande 
orsaken till viktnedgång är egentlig depression. Eftersom det är vanligt förekommande att 
tonårsflickor såväl avsiktligt som oavsiktligt går ned i vikt kan gränsdragning mellan AN 
och egentlig depression bli otydligt (von Knorring, 2012).   
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Leva med anorexia nervosa  

Enligt Nordbø, Espeset, Gulliksen, Skårderud och Holte (2006) framkommer att individer 
med AN upplever sjukdomen som det enda meningsfulla i livet och eftersom det enda de 
kan tänka på kretsar kring sjukdomen upplevs AN som en trygghet i vardagen. Detta innebär 
att negativa känslor och tankar inte får tillräckligt med utrymme i förhållande till sjukdomen. 
Däremot framkommer det även att positiva känslor och tankar fråntas möjligheten till 
utrymme hos dessa individer vilket leder till upplevelsen av att inte känna någonting alls. 
Detta resulterar i att AN upplevs vara såväl en bästa vän som fiende. (Nordbø et al., 2006). 
I en studie gjord av Rance, Clarke och Moller (2017) framgår att individer med AN upplever 
självhat samt en motbjudande känsla kopplat till sig själv och sin kropp. Vidare beskrivs hur 
dessa individer känner sig isolerade i sin kropp och avskurna från omvärlden med starka 
känslor av ensamhet och utanförskap (Rance et al., 2017).   

Det framgår att det även finns de individer som använder sin sjukdom i syfte att svälta sig 
själva till döds. Dessa individer har som projekt och mål att en dag falla offer för AN för att 
på så sätt försvinna bort från världen. Det framkommer en förväntan om att AN är det 
främsta sättet att begå självmord, då det tros vara det minst smärtsamma sättet att dö på 
(Nordbø et al., 2006). Att leva med AN framkommer medföra en saknad av hälsa och 
välbefinnande (Weigel et al., 2016).  

Hälsa och välbefinnande   

AN och dess medföljande komplikationer kan påverka individens hälsa och välbefinnande. 
Att definiera begreppet välbefinnande kan vara svårt, däremot framkommer det att begreppet 
används för att skildra hur människor upplever sin hälsa och anses beskriva en känsla av att 
må bra (Klang et al., 2014). Begreppet hälsa kan däremot preciseras som ett tillstånd där det 
förekommer ett fullständigt fysiskt, psykiskt samt socialt välbefinnande och inte endast 
frånvaro av sjukdom och ohälsa (WHO, 1948). Vidare beskrivs flertalet olika faktorer som 
påverkar upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Det framkommer att upplevelsen är 
individuell men beskrivs vanligen som att vara fri från smärta och symtom orsakat av 
sjukdom i så stor utsträckning som möjligt. De psykologiska faktorer som påverkar hälsan 
syftar framför allt till en individs självkänsla och kroppsuppfattning. Detta innebär att en 
tonårsflicka med AN som förnekar kroppens behov av näring med avsikt att gå ned i vikt 
påverkar sin hälsa och välbefinnande i negativ riktning (Klang et al., 2014). Därför kan det 
antas att en tonårsflicka med AN upplever minskad hälsa och välbefinnande samt ett ökat 
lidande.   

Lidande   

Enligt Eriksson (1994) innebär begreppet lidande att genomleva och utstå smärta samt att 
genomgå, uthärda och tåla smärtsamma omständigheter. Varje lidande är unikt och framgår 
vara en del av att vara människa, att genom livet möta såväl sitt eget som andras lidande. 
Genom stöd från sin omgivning kan lidande omvandlas och göras till något uthärdligt och 
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på så sätt lindras lidandet. För att förstå människans lidande i relation till hälso- och 
sjukvården beskrivs variationerna av lidande som sjukdomslidande, livslidande samt 
vårdlidande. Sjukdomslidande innebär det lidande människan upplever i relation till sin 
ohälsa, sjukdom och behandling samt kan innebära en längtan efter hälsa samt rädsla inför 
sin sjukdom. Livslidande står i relation till människans värdighet och är det lidande som 
människan upplever i relation till sitt förändrade liv på grund av sjukdom och ohälsa. 
Livslidandet kan vidare medföra en ovisshet om det framtida livet. Vårdlidande syftar till 
det lidande som människan kan uppleva när hälso- och sjukvården ökar lidandet istället för 
att lindra det. Detta lidande innebär en kränkning av människans värdighet och ger upphov 
till ett onödigt lidande (Eriksson, 1994).  

Lidande vid AN   

Vid AN framkommer att de drabbade upplever ett ökat lidande (Weigel et al., 2016). Trots 
att sjukdomen upplevs medföra meningsfullhet och trygghet anses AN orsaka en förlust av 
socialt liv och påtagliga negativa känslor vilket resulterade i ett intensivt lidande (Nordbø et 
al., 2006). Det framgår att AN framför allt medför ett sjukdomslidande hos den drabbade. 
Trots att lidandet orsakar smärta, framkommer det att lidandet kan omvandlas och istället 
användas som en drivkraft för att främja sitt tillfrisknande (Conti, Rhodes & Adams, 2016). 
Att tillfriskna från AN beskrivs som en process som kräver inre motivation men också stöd 
och hjälp med att reglera känslor, såsom lidande, gällande sjukdomen (Frederici & Kaplan, 
2008).  

Sjuksköterskans roll    

Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och ha sin grund i en 
humanistisk människosyn. Arbetet ska utföras med respekt för människan och dennes 
värdighet, integritet samt självbestämmanderätt, vilket ska ske i enlighet med lagar, 
författningar och styrdokument som berör hälso- och sjukvården (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Detta kan styrkas av 1§, kap. 1, i SFS 2014:821, Patientlagen, 
som säger att hälso- och sjukvården ska syfta till att stärka patientens ställning och på så sätt 
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet (SFS 2014:821). 
Sjuksköterskan erhåller ett ansvar gällande att vård och behandling planeras och sker i 
samråd med patienten för att bevara värdighet och integritet. Sjuksköterskans 
kompetensområde är omvårdnad vilket ger sjuksköterskan ett ansvar att leda 
omvårdnadsarbetet i syfte att skapa en personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Att bedriva personcentrerad vård innebär att vården planeras, organiseras och 
genomförs utifrån förståelse för patientens livsvärld samt dennes relation till sjukdom, 
behandling och önskad vård (Dahlberg & Ekman, 2017).   

Enligt Moberg (2017) sägs det ibland att tiden inte räcker till för ett gott bemötande inom 
vården. Att det råder tidsbrist är säkerligen sant, däremot har ett gott bemötande ingenting 
med tid att göra (Moberg, 2017). Som sjuksköterska är det viktigt att vid mötet med patienten 
vara lyhörd och följsam, nyfiken, kunna visa känslighet samt ha ett öppet sinne. Att bemöta 
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en patient utifrån detta förhållningssätt ligger till grund för att patienten ska känna sig sedd, 
respekterad och bekräftad i det upplevda lidandet. Genom att bemöta en patient på detta sätt 
kan patienten uppleva hälsa och välbefinnande trots sjukdom och endast då blir vården 
vårdande (Ekebergh, 2015).  

Sjuksköterskans roll vid AN  

Vad gäller sjuksköterskans funktion vid vård av patienter med AN har denne en inflytelserik 
roll och det skapas vanligen en nära kontakt mellan sjuksköterska och patient, framför allt 
inom slutenvård. Eftersom det åligger sjuksköterskan att se till att patienten exempelvis äter, 
dricker och inte ägnar sig åt självsvält eller självframkallande kräkningar kan 
sjuksköterskans roll snabbt komma att bli en kontrollfunktion. Detta kan bidra till att det 
uppstår inre konflikter hos sjuksköterskan när dennes ambitioner inte stämmer överens med 
patientens (van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 2009; Zugai, 
SteinParbury & Roche, 2013). Patienter med AN tenderar att vara manipulativa och söker 
kontroll över sin omgivning genom svekfullt handlande. Det kan uppstå svårigheter vid 
behandling då dessa patienter har nedsatt samarbetsvilja vilket innebär en stor utmaning för 
sjuksköterskan och dennes roll (Micevski & McCann, 2005).   

  
Enligt Zugai et al. (2013) framkommer att patienter med AN blir motiverade när 
sjuksköterskan har ett glatt och positivt förhållningssätt samt är stöttande och 
respektingivande. Det framgår också att vid behandling av AN är det viktigt för patienterna 
med en tät kontakt och kontinuerlig relation med sjuksköterskan då det skapar ett förtroende. 
Detta ger upphov till en bättre upplevelse av vården där känslor av välbefinnande 
framkommer trots ohälsa (Zugai et al., 2013). Det framkommer även att patienter med AN 
upplever det viktigt att sjuksköterskan är bestämd vad gäller deras behandling, exempelvis 
att sjuksköterskan visar en beslutsamhet inför och under måltider, för att främja tillfrisknade. 
Däremot är det av största vikt att sjuksköterskan reflekterar över på vilket sätt denne visar 
beslutsamhet, eftersom om det uttrycks på felaktigt sätt upplevs vården försämrad och är 
därmed ej hälsofrämjande (van Ommen et al., 2009). Ytterligare framkommer att patienter 
med AN tenderar att återinsjukna om de upplever att de är missförstådda av sjuksköterskan 
och saknar stöd vid vård och behandling (Frederici & Kaplan, 2008). I en studie gjord av 
Micevski och McCann (2005) framkommer att sjuksköterskor finner svårigheter i att bemöta 
och kommunicera med patienter som drabbats av AN eftersom dessa patienter tenderar se 
sjuksköterskan som ett motstånd. Däremot beskrivs hur sjuksköterskor upplever trygghet i 
att konsultera med andra kollegor för att få råd inför kommande möten med patienter med 
AN (Micevski & McCann, 2005).   

PROBLEMFORMULERING  

AN räknas idag till en av de allvarligaste psykiska störningar som kan drabba en tonårsflicka.  
Sjukdomen är förenad med allvarliga komplikationer och är den psykiatriska diagnosen med 
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högst mortalitet. Att som tonårsflicka drabbas av AN innebär en påverkan på hälsan och 
medför ett lidande för den drabbade. Det framkommer att sjuksköterskan finner svårigheter 
i att bemöta dessa tonårsflickor. Sjuksköterskan bör skapa förståelse för hur det är att leva 
med AN för att på så sätt kunna möta dessa tonårsflickor och de motgångar sjukdomen kan 
medföra. Det är viktigt att sjuksköterskan kan erbjuda stöd och motivation vid vård och 
behandling av tonårsflickor med AN för att främja tillfrisknande.  

SYFTE  

Att beskriva tonårsflickors upplevelser av att leva med Anorexia nervosa.   
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METOD  

Som metod för denna studie har självbiografiska blogginlägg analyserats enligt en manifest 
kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004). Vidare har studien en 
induktiv ansats. Enligt Segesten (2017a) innebär en kvalitativ forskningsmetodik att 
forskaren får fördjupad kunskap och förståelse för ett visst fenomen som relaterar till 
patienternas förväntningar, behov, upplevelser eller erfarenheter. Det valda ämnet skall 
skildra ett visst vårdsammanhang och/eller en viss patientgrupp (Segesten, 2017a). Metoden 
användes för att skapa en ökad inblick och förståelse för tonårsflickors upplevelser av att 
leva med AN. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) innebär en analys av berättelser, 
exempelvis bloggar, att skapa fördjupade kunskaper kring en människas erfarenheter och 
upplevelser samt hur upplevelsen av omvårdnad skiljer sig mellan enskilda individer 
(Dahlborg-Lyckhage, 2017).   

I denna studie har det i analysen fokuserats på det manifesta innehållet i de olika 
blogginläggen. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) kan ett manifest förhållningssätt i 
analysen beskrivas som att förhålla sig till det uppenbara, det som texten faktiskt handlar 
om. Trots detta innebär ett manifest förhållningssätt någon form av tolkande (Dahlborg-
Lyckhage, 2017). Graneheim och Lundman (2004) menar att det vid närmandet av en text 
alltid förekommer tolkande till en viss gräns. Tolkandet uppstår på grund av att en text 
innehåller flera olika betydelser. En latent analyseringsmetod innebär däremot att analysera 
och beskriva en texts underliggande mening, det texten egentligen handlar om. Vid ett latent 
förhållningssätt tillämpas en djupare tolkning på en högre abstraktionsnivå (Graneheim & 
Lundman, 2004). Ansatsen har i denna studie varit induktiv. Enligt Fridlund & Mårtensson 
(2017) innebär detta ett förutsättningslöst sökande efter fenomenet i text utan att forskaren 
på förhand har antagit att somliga förhållanden förekommer. Ett deduktivt förhållningssätt 
innebär däremot att forskaren redan vid planering av studien har valt en teori eller modell 
att utgå från som genomsyras som en röd tråd genom hela forskningsprocessen (Fridlund & 
Mårtensson 2017).   

Urval  

Urvalet har bestått av blogginlägg där inklusionskriterierna var att de skulle vara skrivna av 
tonårsflickor mellan 10–19 år som är eller har varit diagnostiserade med AN. Denna 
åldersram valdes med anledning av att definitionen av en tonåring enligt WHO (2019) 
innebär en flicka eller pojke som befinner sig i åldern mellan 10-19 år. Blogginläggen skulle 
vara skrivna utifrån ett patientperspektiv och beskriva upplevelser av att leva med 
sjukdomen för att syftet skulle kunna besvaras. Inläggen skulle vara skrivna på svenska. 
Exklusionskriterier för de blogginlägg som användes i studien var tonårsflickor 
diagnostiserade med AN orsakat av annan psykiatrisk störning, exempelvis AN som uppstått 
som sekundärsjukdom orsakat av autismspektrumtillstånd. Denna avgränsning valdes att 
sättas eftersom studien syftade till att endast studera tonårsflickors upplevelser av AN. Ifall 
AN förekommer i samband med annan sjukdom kan svårigheter med att skilja på vilka 
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upplevelser som tillhör respektive sjukdom uppstå. Med anledning av att studien syftade till 
att beskriva tonårsflickors egna upplevelser av att leva med AN ansågs det inte vara relevant 
att sätta en tidsram på blogginläggens publicitetsdatum. Att sätta en tidsram ansågs inte 
relevant eftersom fenomenet blogginlägg är ett relativt nytillkommet elektroniskt 
kommunikationsverktyg för att förmedla en individs upplevelser. Utifrån detta anses 
tonårsflickornas upplevelser av att leva med AN förmedlare vid blogginlägg ännu inte 
påverkade av samhällets utveckling.  

Datainsamling  

Blogginlägg valdes som grund för arbetet för att skapa en fördjupad inblick och förståelse 
för tonårsflickors upplevelser av att leva med AN vilket besvarade syftet. Att ha baserat 
studiens resultat på blogginlägg kan ha antagits varit relevant i dagens samhälle i och med 
både den digitala och elektroniska värld som råder. För att söka relevanta blogginlägg 
användes sökmotorn Google som redskap. Enligt Karlsson (2017) är Google ett framstående 
verktyg för att söka information. Däremot framkommer det att de träffar som Google föreslår 
inte är sorterade efter publikationsdatum och kvalitet utan är framtagna efter relevans 
(Karlsson, 2017). De sökord som användes vid sökandet efter blogginlägg var: anorexia, 
anorexia nervosa, blogg, upplevelser, erfarenheter. Dessa sökord kombinerades sedan på 
olika sätt för att få ett större utbud av träffar. Sökningen resulterade i sex stycken valda 
bloggar vilka sedan användes till studien (bilaga 1).   

Analys  

De insamlade blogginläggen analyserades genom en manifest kvalitativ innehållsanalys 
enligt Graneheim och Lundman (2004) med induktiv ansats. Efter att blogginläggen hade 
lästs gemensamt flertalet gånger och en kännedom om innehållet i de olika inläggen hade 
skapats bröts texten ned till meningsbärande enheter. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) handlar meningsbärande enhet om att finna meningar eller delar utav en text som 
beskriver samma sak och besvarar syftet. Detta skapar sedan ett gemensamt budskap med 
utgångspunkt att svara på syftet. Vidare i analysarbetet genomgick texten kondensering som 
innebär att centrala ord från de meningsbärande enheterna valdes ut för att minska den redan 
befintliga textmassan. Detta innebar att den meningsbärande enheten reducerades 
ytterligare. Därefter framställdes en sammanställning av innehållet i den kondenserade 
meningsbärande enheten vilket benämndes som en kod. Koden användes för att skapa ett 
sammanhang utifrån textens innehåll. De framtagna koderna grupperades utifrån liknande 
innehåll och bildade tillsammans olika underkategorier. Flera underkategorier bildar sedan 
tillsammans en huvudkategori. Det är viktigt att de olika huvudkategorierna skiljer sig från 
varandra eftersom det annars kan vara problematiskt att förstå skillnaden mellan dessa 
(Graneheim & Lundman, 2004). Analysen av de olika blogginläggen resulterade i fyra 
huvudkategorier som besvarade syftet. Det framtagna resultatet belystes med citat från de 
analyserade blogginläggen. För att se tillvägagångssätt och urval av innehållsanalys, se 
tabell 1.  
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Tabell 1. Urval av innehållsanalys.   
Meningsbärande  
enhet   
  

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Underkategori   Huvudkategori   

Från och med 
då är det jag 
som bestämmer. 
Då kommer jag 
ha vunnit 
kriget… Även 
jag kommer bli 
fri(sk) en vacker 
dag.   
  
Blogg 1.  

Det är jag som 
bestämmer när 
kriget ska 
vinnas. Jag ska 
bli frisk och fri.  

Jag bestämmer  
att jag ska bli 
frisk och fri.   

Vilja.   Att vilja bli 
frisk och fri.   

 

Etiska överväganden  

Med anledning av att enskilda individers upplevelser studerats var det angeläget att ett etiskt 
förhållningssätt tillämpades för att på så sätt främja individernas integritet. Det var av stor 
vikt att inte förvränga deras uppfattningar av upplevelser då det är/var deras upplevda 
sanning. Enligt Petersson (2017) finns det idag fyra principer med tillhörande riktlinjer som 
bör tas i beaktande vid alla forskningsprojekt. Dessa principer innefattar informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och anonymitetsprinciperna (Petersson, 2017).   

Författarna till de skrivna blogginläggen som användes i studien blev inte tillfrågade om 
medverkan eftersom inläggen fanns att tillgå på internet, därav har de inte givit sitt samtycke 
till sin medverkan. Detta kan styrkas av Dahlborg-Lyckhage (2017) som skriver att det är 
fritt fram att använda blogginlägg som data om de är åtkomliga för allmänheten (Dahlborg-
Lyckhage 2017). Med anledning av att blogginläggsförfattarna inte har blivit tillfrågade om 
sin medverkan i studien har de heller inte tagit del av någon information kopplat till den.   

Med respekt för och hänsyn till blogginläggsförfattarnas integritet namngavs de inte i studien 
utan hölls anonyma för utomstående läsare. Det framkom heller inte vem som skrivit vad i 
de berörda blogginläggen då de olika bloggarna blev numrerade istället för namngivna 
utifrån blogginläggsförfattarens namn. Att numrera bloggarna gjordes för att värna om 
konfidentialiteten. Detta begrepp kan enligt Kjellström (2017) förklaras som en skyldighet 
att se till att människors integritet ska bibehållas och att rättigheten till att vissa uppgifter 
ska få vara privata upprätthålls (Kjellström, 2017).   
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Utifrån ett etiskt förhållningssätt ansågs det vara relevant att förhålla sig till sanningen och 
att inte förvränga den. Detta för att resultatet skulle avspegla det som faktiskt framkom i 
blogginläggen och på så sätt bildades ett trovärdigt och sanningsenligt resultat. En aspekt 
till att främja det sanningsenliga förhållningssättet var att bortse ifrån förförståelsen kring 
ämnet. Förförståelse innebär enligt Priebe och Landström (2017) att det förekommer 
kunskap och vetskap om flertalet saker redan innan en studie är påbörjad. Detta handlar även 
om forskarens egna värderingar och tidigare erfarenheter och inte enbart om kunskap som 
givits vid universitet eller via studieobjekt (Priebe & Landström 2017). Vad gäller den egna 
förförståelsen inför det valda ämnet har egna värderingar och tidigare erfarenheter beaktats 
och diskuterats. Under diskussionen kring ämnet framkom det att förförståelsen är relaterad 
till den egna tiden som tonårsflicka där flertalet jämngamla tonårsflickor drabbats av 
AN. Den främsta uppfattningen som framkom gällande förförståelsen var att sjukdomen 
verkar påverka den drabbade såväl fysiskt som psykiskt.   
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RESULTAT  

I analysen framkommer fyra huvudkategorier som svarar på tonårsflickors upplevelser av 
att leva med AN. Dessa innefattar Att leva i ständig konflikt med sig själv, Att leva med en 
förändrad kropp, Känslan av psykisk påfrestning och dess konsekvenser samt Att vilja bli 
frisk och fri.  För information om valda blogginlägg och dess författare, se bilaga 1.  

Att leva i ständig konflikt med sig själv   

Tonårsflickor som lever med AN upplever ständiga konflikter med sig själva och den 
anorektiska rösten inom dem. Vanligt förekommande hos dessa tonårsflickor är att såväl 
viktökning som viktminskning leder till en känsla av konflikt med sig själv. Konflikten 
grundar sig i känslan av att hur de än agerar blir det fel. Vidare framkommer att de drabbade 
inte anser sig tillräckligt normala för att kunna äta på samma sätt som sin omgivning. Detta 
medför att de drabbade upplever att den inre konflikten komplicerar och hindrar förbättring 
samt tillfrisknande.   

Det är som att spela pingis. Anorexin är ena spelaren och på andra sidan bordet står 
jag. Skillnaden från att spela pingis med en sjukdom och att spela pingis med en 
människa är att det hela tiden kommer argument från båda sidorna. Man spelar inte 
med boll, utan med ord. Det är ständigt ett krig i hjärnan (Blogg 1).   

Ytterligare konflikt som framkommer är att den drabbade vanligen upplever kärlek men 
också hat inför sin sjukdom. Det hat som uppstår är kopplat till sättet AN tvingar den 
drabbade att behandla sig själv och sin kropp samt för att sjukdomen leder den drabbade på 
en väg mot döden. Att flertalet drabbade upplever kärlek är relaterat till den trygghet och 
kontroll som sjukdomen medför. Det förekommer en tacksamhet till AN eftersom 
sjukdomen skapat en förståelse för vilken styrka och mod de drabbade besitter. AN beskrivs 
av samtliga som en bästa vän och trygghet samtidigt som sjukdomen beskrivs vara en fiende, 
fara och diktator.   

Att leva med en förändrad kropp  

Att leva med AN påverkar och förändrar den fysiska kroppen. Att svälta sig själv 
framkommer vara ren och skär smärta och inte något behagligt eller vackert. Det beskrivs 
vara smärtsamt när en tom magen bränner av magsyra, när musklerna inte orkar vardagliga 
uppgifter och när hjärnan upplevs vara oanvändbar på grund av näringsbristen den utsatts 
för. Flertalet tonårsflickor med AN uppges drabbas av yrsel, svimningar och håravfall samt 
beskriver en intensiv orkeslöshet där varje steg utsätter kroppen för påfrestning.   

Jag vet hur det kan kännas som att man bestiger Mount Everest varje gång man går 
upp för en trappa och jag vet hur allt kan svartna för ens ögon varje gång man reser 
sig från en stol (Blogg 3).   
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Mitt förut så tjocka hår är så tunt. Jag fäller stora tovor flera gånger per dag. Jag 
skäms att ha upp håret eftersom det syns bättre då (Blogg 4).   

Dessutom framkommer svårigheter att utför vardagliga aktiviteter eftersom det kan medföra 
smärta hos de drabbade. Det beskrivs att duscha är ett bekymmer då vattenstrålarna skapar 
smärta på de underviktiga kropparna hos de drabbade och att ”jag är grovt underviktig och 
så tunn att till och med min mjuka säng ger mig blåmärken” (Blogg 3). Vidare framgår att 
huden förändras och försämras samt upplevs torr och sprucken. Detta ger upphov till sår 
som sedan läker långsamt, trots de drabbades försök att exempelvis smörja huden med 
mjukgörande krämer. Att kroppen förändras hastigt upplevs påverka den redan befintliga 
kropps- och utseendefixeringen ytterligare i negativ riktning vilket försvårar samt förhindrar 
tillfriskande.    

Känslan av psykisk påfrestning och dess konsekvenser   

Att leva med AN framkommer vara förenat med ständig ångest där framför allt mat och 
ätande uppges vara främsta orsaken. Vidare beskrivs en varaktig kroppsångest som hindrar 
de drabbade från att leva livet i så stor utsträckning som möjligt.   

Plugga, jobba, skriva, resa, bli kär, flytta, skaffa familj, se världen, hitta hem, leva. 
Jag är trött på att ständig kroppsångest hindrar mig från att göra allt det, hindrar mig 
från att leva (Blogg 6).   

AN uppges medföra koncentrationssvårigheter vilket leder till att de situationer som kräver 
uppmärksamhet och koncentration, såsom biobesök, orsakar ångest för de drabbade. 
Eftersom ångesten kring dessa situationer är så pass påtaglig resulterar det i att de drabbade 
tvingas avstå från meningsfulla aktiviteter. Att avstå från meningsfulla aktiviteter upplevs 
medföra ett lidande hos de drabbade. Det framgår att AN generellt upplevs vara förenat med 
ett konstant lidande och ”så länge ätstörningen kontrollerar ditt liv kommer du inte att bli 
lycklig” (Blogg 6). Flertalet tonårsflickor med AN påtalar en tidig förväntan om att 
sjukdomen skulle innebära en hälsosam och givande livsstil. Däremot framgår att de 
drabbade efter insjuknandet förstår att sjukdomen varken är hälsosam eller givande utan 
endast medför ett lidande.  

Ytterligare beskrivs AN ge upphov till tvångsbeteenden relaterat till sjukdomen. Det 
beskrivs exempelvis ett tvångsmässigt beteende kring mat och ätande samt att genomföra 
milslånga löprundor trots långdragna perioder av svält.   

Tankar kring vikt, tankar kring mat och träning. Lögner, undanflykter och tvång. Jag 
levde i en bubbla av min sjukdom och mig själv (Blogg 5).   

Tvångsbeteendet, i samband med att de drabbade endast ägnar sina tankar åt sjukdomen och 
ständiga undanflykter inför sin omgivning, ger upphov till en känsla av att vara isolerad från 
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omvärlden. Social tillbakadragenhet och att vara isolerad från omvärlden uppges även detta 
medföra ett lidande hos dessa tonårsflickor.   

Att leva med AN upplevs även medföra känslor av självförakt hos flertalet tonårsflickor. Det 
beskrivs en önskan om att de ska bli mer älskvärda för varje kilo de minskar i vikt. Däremot 
framgår det att de destruktiva handlingarna, att svälta sig själv, istället ökar hatet mot sig 
själv och sin kropp.   

Jag tänker på hur mycket jag hatade mig själv, avskydde varenda liten beståndsdel 
av min skapelse – både utvändigt och invändigt (Blogg 6).   

När självkänslan minskar i takt med att hatet mot sig själv ökar, är det vanligt förekommande 
hos dessa flickor att de medvetet skadar sig själva. Det framkommer olika sätt att självskada, 
flertalet tonårsflickor med AN beskriver att de utför våld mot sin kropp genom att springa 
på tom mage tills de svimmar. Ytterligare beskrivs självskadebeteendet som en process där 
de misshandlar sig själva genom att gå dagar utan vätska, näring eller sömn. Dessutom 
framkommer det att upplevelsen av självförakt resulterar i att de drabbade skurit sig i sina 
armar och ben med ett gemensamt mål om att en dag försvinna från livet.  

Jag var vid liv men jag kände mig inte levande, för hur ska man kunna känna sig 
levande när man svävar mellan liv och död? Hur ska man kunna le när man inte vill 
leva? (Blogg 5).   

Det framgår en önskan och längtan om att inte längre leva på grund av allt som sjukdomen 
medför och orsakar samt på grund av allt det som sjukdomen hämmar. Flertalet av de 
drabbade uppger sig vara kapabla till att avsluta sitt liv om inte ätstörningen hinner före. 
Ytterligare framkommer det att de drabbade upplever att det vore enklare att släppa taget 
om livet och ge allt för sjukdomen, i hopp om att undkomma den psykiska påfrestning 
sjukdomen medför.   

Att vilja bli frisk och fri   

Det framkommer att de drabbade slits mellan en vilja att bli frisk och en vilja att förbli sjuk. 
Att vilja förbli sjuk grundar sig vanligen i känslan av att de drabbade inte känner sig färdiga 
med sjukdomen och att de aldrig blev tillräckligt sjuka. Däremot påvisar flertalet 
tonårsflickor en medvetenhet gällande sin sjukdom där förväntningar om att livet kan bli 
bättre framkommer. Vidare framgår det att de drabbade med tiden blivit medvetna om att 
det endast finns två alternativ för att bli fri från AN, att bli frisk eller att möta döden. Detta 
har resulterat i en beslutsamhet kring att livet ska bli bättre och en vilja att leva.   

Från och med då är det jag som bestämmer. Då kommer jag ha vunnit kriget. Även 
jag kommer bli fri(sk) en vacker dag (Blogg 1).   
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Trots att deras kamp mot AN är pågående kämpar de för att en dag få övertaget över 
sjukdomen, för att kunna äga sin egen spegelbild och kropp. Det är genom denna insikt och 
vilja som de hoppas kunna vinna kriget mot AN, för att en dag kunna säga ”Ja, jag har 
anorexia, men hon har inte mig” (Blogg 3).   

Livet skiljer sig mycket från när jag var sjuk tills nu, när jag är frisk. Men största 
skillnaden är att idag vill jag leva, idag vill jag inte dö (Blogg 5).   

Det framkommer att livet upplevs vara annorlunda efter att ha blivit frisk från sin sjukdom. 
De drabbade beskriver sig inte endast vara fria från sjukdomen utan upplever att de till stor 
del är fria från allt de som AN medför. Flertalet av de tonårsflickor som idag är friska från 
AN påtalar att de aldrig kommer glömma de åren de var sjuka utan istället ta lärdom av det 
som drabbat dem. De beskriver sig vara lyckliga och känslomässigt berörda över att nu äga 
sina egna tankar, att vakna varje morgon och att äntligen kunna uppleva livet.   

Resultatsammanfattning  

Att som tonårsflicka leva med AN innebär ständiga inre konflikter. Det framgår att såväl 
viktuppgång som viktnedgång leder till en känsla av inre konflikt. Sjukdomen beskrivs 
medföra känslor av kärlek som grundar sig i att AN inger trygghet och stabilitet. Vidare 
framkommer att sjukdomen ger upphov till känslor av hat som uppstår på grund av sättet 
AN medför hur de drabbade behandlar sig själva och sin kropp. Dessa motstridiga känslor 
resulterar i en känsla av att vara i konflikt med sig själv. Det framkommer även upplevelser 
av en fysisk förändring där AN och den svält som sjukdomen medför framför allt orsakar 
ren och skär smärta. Ytterligare beskrivs sjukdomen påverka och förändra den drabbades 
kropp i negativ riktning vilket upplevs medföra svårigheter att tillfriskna.    

Dessutom förekommer psykiska påfrestningar där en ständig ångest och konstant lidande 
upplevs vara närvarande. Vidare medför AN koncentrationssvårigheter, tvångsbeteenden, 
social tillbakadragenhet och en känsla av att vara isolerad från omvärlden. Dessa 
konsekvenser av sjukdomen leder i sin tur till ytterligare ökat lidande och ångest. Att leva 
med AN upplevs förändra bilden av sig själv och sin kropp. Vanligt förekommande i 
samband med AN är en känsla av självförakt där ett intensivt hat mot sig själv uppkommer. 
Detta självhat kan i sin tur leda till att de drabbade medvetet skadar sig själva genom att 
exempelvis skära sig på sin kropp, gå dagar utan vätska, näring och sömn samt utföra 
intensiv fysisk träning trots svält. Vidare beskrivs att självhatet kan medföra 
självmordstankar och en önskan om att inte längre leva. Däremot framkommer hos flertalet 
drabbade en önskan och vilja om att bli fri och frisk från sin sjukdom. Det uttrycks en 
beslutsamhet kring att välja livet och på så sätt överleva AN.   
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DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Som metod för examensarbetet har en manifest kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim 
och Lundman (2004) tillämpats där en induktiv ansats har använts. Enligt Segesten (2017a) 
inges forskaren genom att tillämpa en kvalitativ metod en fördjupad kunskap och förståelse 
för ett visst fenomen. Fenomenet är relaterat till patienternas egna upplevelser och 
erfarenheter där det främsta målet är ökad förståelse hos forskaren (Segesten, 2017a). Därför 
ansågs denna metod relevant att tillämpa med anledning av att studiens syfte var att beskriva 
tonårsflickors upplevelser av att leva med AN. Vad gäller en kvantitativ metod menar 
Segesten (2017b) att denna istället syftar till att genom mätningar och jämförelser fastställa 
om en handling utgör ett bättre resultat än en annan (Segesten, 2017b). Med anledning av 
detta kan det antas ha varit problematiskt att tillämpa en kvantitativ metod i detta arbete 
eftersom arbetet syftade till att studera individernas beskrivna upplevelser med egna ord. En 
annan tillämpningsbar metod till studien var litteraturöversikt där studien istället hade 
baserats på vetenskapliga artiklar. Denna metod valdes däremot bort med anledning av att 
författarna till vetenskapliga artiklar skriver om tonårsflickors upplevelser vilket kan vara 
förenat med en risk av att författarnas egna tolkningar förekommit. Risken för att egna 
tolkningar förekommit när författarna skrivit de vetenskapliga artiklarna är relaterade till att 
de återberättar tonårsflickors upplevelser och exempelvis ser en djupare mening med 
upplevelsen som egentligen inte förekommer. Intervjumetodik kan lämpligen ha tillämpats 
vid denna typ av studie då studien syftar till att beskriva individers egna upplevelser. Dock 
fanns ej tidsutrymme till den typen av metod.  

Ett manifest förhållningssätt ansågs vara relevant för att besvara syftet i denna studie. Detta 
med tanke på att det förekom en önskan om att identifiera det som texten faktiskt handlar 
om och på så sätt få fram tonårsflickors upplevelser av att leva med AN. Ett latent 
förhållningssätt hade kunnat ge en djupare tolkning av de insamlade blogginläggen men 
skulle kunna givit upphov till ofrivilliga misstolkningar vilket hade minskat studiens 
trovärdighet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) handlar trovärdighet om forskningens 
syfte och fokus och relaterar till hur data och forskningen stämmer överens med det avsedda 
syftet (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka studiens trovärdighet och pålitlighet 
användes manifest förhållningssätt då graden av tolkningen inte sker lika djupt som vid 
latent vilket gör manifest mer tillämpningsbar.   

Inför studien har det på förhand diskuterats kring tidigare erfarenheter och förförståelsen 
gällande det berörda ämnet. Detta skapade en medvetenhet kring redan befintlig 
förförståelse vilket gav upphov till att såväl förförståelsen som tidigare erfarenheter 
beaktades och kunde bortses från under arbetets gång. Vidare har denna medvetenhet 
bidragit till en öppenhet gällande det berörda ämnet.  Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) 
kan pålitlighet påvisas genom att förförståelse på förhand tagits i beaktande och att tidigare 
erfarenheter kopplat till ämnet diskuterats (Mårtensson & Fridlund, 2017). Utifrån detta kan 
det antas att denna medvetenhet ökat studiens pålitlighet. Med anledning av att en induktiv 
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ansats använts genomfördes studien förutsättningslöst och kunskaper kring ämnet skapades 
under studiens gång. Eftersom detta öppna synsätt förekom kan det antas öka trovärdigheten 
av studien eftersom analyserandet av det insamlade materialet genomfördes med en 
öppenhet. Hade en deduktiv ansats istället tillämpats för att besvara syftet där en redan 
förbestämd teori eller modell tillämpats kan det antas leda till ett mer slutet synsätt där det 
finns risk för att missa det som faktiskt framkommer i det analyserade materialet.    

Eftersom studien syftade till att beskriva tonårsflickors upplevelser av att leva med AN 
ansågs det vara irrelevant att tidsbegränsa mellan vilka årtal bloggarna skulle vara skrivna. 
Resultatet kan av den anledningen påvisa att tonårsflickors upplevelser liknar sig över tid 
vilket stödjer resultatets trovärdighet. Bloggarna skulle vara skrivna på svenska för att på så 
sätt minska risken för missförstånd vilket främjar studiens både trovärdighet och pålitlighet. 
Denna studie är överfarbar på tonårsflickor som lever med AN i Sverige. Däremot för att 
öka studiens överförbarhet hade ett större antal bloggar kunnat ha använts som utgörande 
material. En ytterligare aspekt som hade kunnat främja överförbarheten hade varit att 
använda bloggar som inte enbart var skrivna av tonårsflickor som lever i Sverige. Enligt 
Graneheim och Lundman (2004) handlar överförbarhet om i vilken utsträckning det 
framtagna resultatet kan överföras till andra grupper och situationer (Graneheim & 
Lundman, 2004). Överförbarheten kan ha försvagats eftersom det framtagna resultatet 
enbart är baserat på upplevelser av att leva med AN utifrån tonårsflickor som lever i ett och 
samma land. Å andra sidan kan det antas att upplevelser inte förändras över landsgränser. 
Däremot kan det antas relevant att reflektera kring huruvida upplevelserna påverkas av olika 
kulturer och vilken betydelse det hade haft för studiens resultat. Det manliga könets 
upplevelser uteslöts att studera på grund av att det inte var relevant för syftet. Detta valet 
togs med anledning av att flertalet som drabbas är tonårsflickor och kvinnor. Att ha uteslutit 
det manliga könet innebar att deras upplevelser ej uppmärksammades. Med anledning av att 
tonårspojkar med AN kan antas leva i det dolda hade det med fördel kunnat inkluderats båda 
könen i denna studie. Eftersom det uteslöts att studera tonårspojkars upplevelser av AN kan 
det därför reflekteras kring huruvida resultatet överensstämmer med tonårspojkars 
upplevelser? Därför kan det antas att resultatet endast överensstämmer med tonårsflickors 
upplevelser av att leva med sjukdomen utan överförbarhet till tonårspojkars upplevelser av 
att leva med AN.   

Med anledning av att studien syftade till att beskriva tonårsflickors upplevelser av att leva 
med AN valdes självbiografiska bloggar och dess inlägg som utgörande material. Detta val 
styrktes av Dahlborg-Lyckhage (2017) som menar på att analys av berättelser, bloggar, har 
som mål att bilda fördjupade kunskaper för personers egna upplevelser och erfarenheter 
(Dahlborg-Lyckhage, 2017). De sökord som valdes att tillämpas vid sökning av bloggar 
ansågs vara relevanta för syftet. Sökningen gjordes med svenskstavade ord på grund av att 
det var svenskskrivna bloggar som önskades finnas. Det bör dock reflekteras kring huruvida 
andra bloggar hade påträffats ifall andra sökord istället hade valt att användas. Hade ett annat 
resultat framkommit ifall andra bloggar valts ut som utgörande material för studien? 
Däremot framkom det vid analysen att flertalet tonårsflickor uttrycker sina upplevelser på 
liknande sätt. Utifrån detta kan det antas att ytterligare bloggar inte hade påverkat det 
framtagna resultatet vilket styrker studiens trovärdighet.   
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Innan analysarbetet påbörjades fördes en diskussion om trovärdigheten i 
blogginläggsförfattarnas diagnos eftersom det faktiskt inte kan påvisas att de har AN mer än 
tilliten till att det som skrivits är sanning. Vidare diskuterades kring huruvida de valda 
blogginläggens innehåll är sanningsenligt eftersom det annars påverkar studiens 
trovärdighet. Däremot överensstämmer studiens resultat med tidigare forskning vilket 
styrker blogginläggens innehåll och därmed studiens trovärdighet.   

En blogg som lästes och som först hade tänkt väljas ut som data fick exkluderas på grund av 
att bloggförfattaren även hade en diagnos på autismspektrumtillstånd. Detta gjordes med 
anledning av att studiens exklusionskriterie var att tonårsflickor diagnostiserade med AN 
orsakat av annan psykiatrisk störning, exempelvis AN som uppstått som sekundärsjukdom 
orsakat av autismspektrumtillstånd. Den exkluderades på grund av att det kan uppstå 
svårigheter att urskilja vilka upplevelser som är relaterade till AN alternativt 
autismspektrumtillstånd.   

I analysarbetet lästes och bearbetades de valda blogginläggen gemensamt flertalet gånger 
för att identifiera relevant text som besvarade syftet och som på så sätt kunde användas till 
resultatet. Eftersom blogginläggen lästes gemensamt flertalet gånger kan det antas stärka 
resultatets trovärdighet. Därefter bröts texten ned till meningsbärande enheter. Däremot 
framkommer det enligt Graneheim och Lundman (2004) att denna process, där 
meningsbärande enheter bryts ned och exempelvis kondensering sker, kan påverka 
trovärdigheten. Trovärdigheten kan påverkas av att processen kan medföra att betydelsefulla 
delar av texten kan försummas (Graneheim & Lundman, 2004). Å andra sidan anses 
analysarbetet utförts grundligt där stor tidsåtgång lagts på processen vilket antas stärker 
trovärdigheten samtidigt som det gjorts en tabell över innehållsanalysen. Detta kan styrkas 
av Graneheim och Lundman (2004) som menar att en tabell över innehållsanalysen 
underlättar bedömning över resultatets trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004).  

Resultatet har förstärkts med citat från de valda blogginläggen. Att använda citat från 
blogginlägg trots att en viktig aspekt i arbetet med studien var att främja 
blogginläggsförfattarnas integritet och anonymitet kan uppfattas ha varit problematiskt. 
Utifrån citaten kan det antas vara lättåtkomligt att genom en internetsökning finna det 
ursprungliga blogginlägget och på så sätt författarens identitet. Trots detta togs beslutet att 
använda citat i studiens resultat för att på så sätt stärka det framtagna resultatet. Detta beslut 
togs med grund i argumentet att blogginläggsförfattarna har valt att publicera sina inlägg 
offentligt där utomstående människor har kunnat ta del av dem.   

Att det var två författare till denna studie har ansetts varit fördelaktigt med anledning av att 
en ständig diskussion under arbetets gång har kunnat hållas. Det kan även anses positivt att 
fler än en person författat arbetet eftersom det då var flera personer som kritiskt kunde 
granska den skrivna texten. Vidare har författarna till denna studie kunnat dela med sig av 
kunskap och erfarenheter till varandra vad gäller att författa ett arbete.   
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Resultatdiskussion  

I resultatet framkommer att tonårsflickor som lever med AN upplever ständiga inre 
konflikter orsakat av sjukdomen. Det framgår att inre konflikter medför komplikationer som 
hindrar förbättring och tillfrisknande. Rowsell, MacDonald och Carter (2016) menar att AN 
kan medföra svårigheter att reglera och hantera alla de olika tankar och känslor som kan 
uppkomma på grund av sjukdomen. När dessa känslor och tankar upplevs oförenliga 
resulterar det i upplevelsen av en inre konflikt. De inre konflikterna påverkar samarbetsviljan 
och hämmar tillfriskande genom motstridiga tankar vilket därför kan resultera i svårigheter 
vid behandling (Rowsell et al., 2016). Eftersom AN medför upplevelsen av inre konflikter, 
vilket kan resultera i nedsatt samarbetsvilja, kan det antas relevant att tillämpa tvångsvård 
för att kunna genomföra vård och behandling. Enligt 3§ i SFS 1991:1128, Lagen om 
psykiatrisk tvångsvård, tillämpas tvångsvård när den drabbade lider av allvarlig psykisk 
störning som kräver psykiatrisk vård med förutsättning att den drabbade motsätter sig sådan 
vård (SFS 1991:1128). Eftersom tvångsvård inte utformas i samråd med patienten kan det 
antas medföra upplevelse av minskad delaktighet. Utifrån detta kan det antas relevant att 
reflektera kring huruvida tvångsvård medför ett vårdlidande. Enligt Eriksson (1994) innebär 
vårdlidande det lidande som människan kan uppleva när hälso- och sjukvården ökar lidandet 
istället för att lindra det (Eriksson, 1994). Douzenis och Michopoulos (2015) menar att 
tvångsvård vid AN kan orsaka negativa effekter såsom vårdlidande och ytterligare nedsatt 
samarbetsvilja (Douzenis & Michopoulos, 2015). Med anledning av den nedsatta 
samarbetsviljan kan det uppstå motstånd vid vård och behandling vilket innebär en utmaning 
för sjuksköterskan och dennes roll (Micevski & McCann, 2005). Vid tvångsvård för 
tonårsflickor med AN kan det antas medföra svårigheter för sjuksköterskan att bedriva 
personcentrerad vård. Enligt Dahlberg och Ekman (2017) innebär personcentrerad vård att 
vård och behandling sker utifrån förståelsen för patientens livsvärld med hänsyn till bland 
annat önskad vård (Dahlberg & Ekman, 2017). På grund av att de inre konflikterna som 
orsakar nedsatt samarbetsvilja kan det antas medföra att de drabbade inte involverar 
sjuksköterskan i deras livsvärld. Ytterligare uppstår svårigheter vid tvångsvård att beakta 
tonårsflickors önskemål gällande vård och behandling eftersom vården sker genom tvång. 
Utifrån detta kan det antas att tvångsvård inte överensstämmer med definitionen av 
personcentrerad vård.   

Resultatet lyfter att tonårsflickor med AN upplever fysisk och psykisk smärta kopplat till 
sjukdomen. Det framgår att smärtan främst uppkommer i samband med mat och ätande samt 
på grund av processen att svälta sig själv. Den fysiska smärtan innebär att tonårsflickor med 
AN får leva med en förändrad kropp vilket ytterligare påverkar den redan befintliga kropps- 
och utseendefixeringen i negativ riktning. Den psykiska smärtan är relaterad till ångesten 
som resultatet visar och medför att de drabbade tvingas avstå från meningsfulla aktiviteter. 
Enligt Weigel, Löwe och Kohlmann (2019) är gastrointestinala symtom, såsom nedsatt 
tarmmotilitet, ett av de vanligaste förekommande fysiska symtomet vid AN och medför 
smärta hos den drabbade (Weigel et al., 2019; Wentz, 2014). Nedsatt tarmmotilitet vid AN 
kan även leda till uppblåsthet. Uppblåsthet i samband med AN kan medföra att den drabbade 
upplever sig ha kraftig mage trots sin undervikt. Detta kan stärka den drabbades vilja att 
ytterligare gå ned i vikt (Wentz, 2014). Det kan därför antas att tonårsflickor med AN saknar 
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information om de konsekvenser som sjukdomen medför. En ökad kunskap och information 
gällande sjukdomens konsekvenser skulle kunna leda till att tankar på viktnedgång relaterat 
till uppblåsthet inte hade uppstått. Vidare kan det antas att otillräcklig information och 
kunskap om AN kan medföra rädsla och ovisshet inför vad sjukdomen kan innebära, vilket 
kan antas resultera i ett lidande. Vad gäller den psykiska smärtan överensstämmer resultatet 
med Lloyd, Haase och Verplanken (2018) som menar att individer med AN i högre grad 
drabbas av ångest och ångestsyndrom, framför allt relaterat till mat och ätande, jämfört med 
den friska populationen. Vidare framgår att ångest vid AN anses vara mer regel än undantag 
och på grund av detta bör det funderas kring huruvida AN är en ätstörning eller 
ångeststörning (Lloyd et al., 2018). Eftersom ångest vid AN medför att de drabbade tvingas 
avstå från meningsfulla aktiviteter kan det antas leda till ytterligare negativa effekter. 
Resultatet överensstämmer med Eli (2018) som påvisar att AN hämmar de drabbades 
tidigare vardagliga aktiviteter vilket medför känslan av socialt utanförskap och upplevelsen 
att leva utanför samhället. Vidare beskrivs detta resultera i upplevelsen av ökat lidande (Eli, 
2018). Vad gäller den fysiska och psykiska smärtan vid AN kan denna antas leda till ett 
lidande. Enligt Conti et al. (2016) upplevs framför allt ett sjukdomslidande hos den drabbade 
i samband med AN (Conti et al., 2016). Sjukdomslidande är det lidande som människan 
upplever i relation till sin sjukdom, ohälsa samt vård och behandling och kan innebära en 
rädsla inför sin sjukdom. Däremot framkommer att genom stöd från omgivningen kan den 
drabbades lidande omvandlas och på så sätt upplevas uthärdligt vilket medför lindrat lidande 
(Eriksson, 1994). Frederici och Kaplan (2008) menar att tillfrisknandet från AN beskrivs 
som en process som kräver inre motivation men också stöd och hjälp med att reglera känslor, 
såsom lidande, gällande sjukdomen (Frederici & Kaplan, 2008). Däremot beskriver 
Smethurst och Kuss (2018) att tonårsflickor upplever frustration och ilska gällande vård och 
behandling eftersom denna vanligen initialt syftar till att öka vikten hos de drabbade. 
Behandlingen upplevs vara felfokuserad eftersom sjukdomen medför mer än enbart 
viktnedgång, såsom smärta. Tonårsflickor med AN upplever minskat stöd eftersom 
sjuksköterskan ej tillgodoser deras behov vid vård och behandling (Smethurst & Kuss, 
2018). Detta överensstämmer med Wentz (2014) som påvisar att sjuksköterskans roll vid 
AN syftar till att normalisera vikten hos den drabbade (Wentz, 2014). Utifrån detta kan det 
antas att sjuksköterskans roll inte överensstämmer med de behov och önskemål som 
tonårsflickor med AN har gällande vård och behandling. Det påvisas att tonårsflickor med 
AN saknar stöd, information och kunskap kring sin sjukdom eftersom sjuksköterskan främst 
fokuserar på viktuppgång. Med anledning av detta kan det antas att de drabbade upplever 
minskade möjligheter att hantera sjukdomens medföljande konsekvenser såsom fysisk och 
psykisk smärta samt smärtans följder. Detta kan i sin tur antas hämma tillfrisknandet hos 
tonårsflickor med AN. Därför bör sjuksköterskan i större utsträckning tillgodose den 
drabbades behov och inte endast utgå från generella kunskaper gällande vård och behandling 
vid AN. Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att sjuksköterskan bär ett ansvar kring 
att vård och behandling utformas och utövas i samråd med patienten för att främja dennes 
värdighet och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Utifrån detta kan det påvisas 
att sjuksköterskan bör ha förståelse för den enskilda individens livsvärld och dennes behov 
för att kunna främja tillfrisknande.   
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Resultatet visar att tonårsflickor med AN upplever förväntningar om att livet kan bli bättre 
och att denna medvetenhet har givit upphov till att de vill bli friska och vill leva. Vidare 
framkommer i resultatet att tonårsflickor med AN strävar efter att återigen äga sin egen 
kropp. Att vilja bli frisk kan antas innebära en strävan och längtan efter upplevelsen av hälsa 
och välbefinnande. Klang et al. (2014) menar att hälsa och välbefinnande kan upplevas som 
att vara fri från smärta, symtom och sjukdom i så stor utsträckning som möjligt (Klang et 
al., 2014). Resultatet överensstämmer med Smethurst och Kuss (2018) som påvisar att 
tonårsflickor som lever med AN med tiden upplever en beslutsamhet kring att återfå kontroll 
över sina egna tankar och sin kropp. Detta resulterar i upplevelsen av ökad makt gentemot 
sin sjukdom och beskrivs vara främsta tillvägagångsstället att tillfriskna från AN. Däremot 
påvisas att tonårsflickor som har tillfrisknat från AN upplever en saknad och tomhet, trots 
deras medvetenhet kring sjukdomens alla negativa effekter (Smethurst & Kuss, 2018). 
Saknaden kan resultera i en längtan efter sjukdomen och en osäkerhet kring vem den 
drabbade upplever sig vara utan sjukdomen. Utifrån detta kan det antas förekomma risk för 
återinsjuknande. Samtidigt menar Frederici & Kaplan (2008) att det förekommer ökad risk 
att återinsjukna om de drabbade upplever att de är missförstådda av sjuksköterskan 
(Frederici & Kaplan, 2008). För att undvika missförstånd i mötet med tonårsflickor som 
lever med AN är det enligt Ekebergh (2015) viktigt som sjuksköterska att vara lyhörd, 
nyfiken och erhålla ett öppet sinne för att den drabbade ska känna sig sedd, respekterad och 
bekräftad (Ekebergh, 2015). Om sjuksköterskan arbetar utefter detta förhållningssätt kan det 
antas minska risken för missförstånd mellan sjuksköterskan och den drabbade vilket i sin tur 
minskar risken för återinsjuknande. Vidare kan detta förhållningssätt antas stärka den 
drabbades vilja att bli frisk och på sätt främja hälsa och välbefinnande.   

Konklusion  

Att möta tonårsflickor som lever med AN kan upplevas svårt och kan innebära en utmaning 
för sjuksköterskan. Utifrån detta är det relevant att skapa förståelse för hur det är att leva 
med AN för att kunna möta dessa tonårsflickor. Resultatet av studien visar att tonårsflickor 
som lever med AN upplever att sjukdomen medför flertalet konsekvenser. Det påvisas att 
tonårsflickors behov och önskemål inte överensstämmer med sjuksköterskans roll. Som 
sjuksköterska är det angeläget att se till tonårsflickors enskilda behov och önskemål för att 
kunna främja tillfrisknande. Ytterligare bör sjuksköterskan genomföra vård och behandling 
i samråd med tonårsflickorna för att främja hälsa och välbefinnande samt lindra lidande.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet  

Resultatet av denna studie kan användas för att skapa ökad förståelse för tonårsflickors 
upplevelser av att leva med AN. Ökad förståelse medför att sjuksköterskan kan erbjuda stöd 
och motivation vilket främjar tillfrisknande. Angående vidare forskning gällande 
tonårsflickors upplevelser av att leva med AN förekommer behov av ytterligare kunskap. 
Behovet förekommer eftersom denna studie påvisar att sjuksköterskans roll vid AN inte 
överensstämmer med de behov och önskemål tonårsflickor med AN besitter. Ytterligare 
förslag kring vidare forskning och utveckling är att undersöka tonårspojkars upplevelser av 
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att leva med AN. Detta eftersom det finns få studier tillgängliga som lyfter det manliga 
perspektivet gällande sjukdomen samtidigt som AN är en växande sjukdom, även hos den 
manliga populationen. Dessutom är det angeläget att vidare lyfta ämnet till en organisatorisk 
nivå eftersom det kan stödja kommande utveckling inom ämnet.   
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Bilaga 1. Översikt över analyserade bloggar.   
  
  
Blogg 1  

15 år vid insjuknandet. Fortfarande sjuk. 
Varit sjuk i 1,5 år. Blev via BUP akut 
inlagd på BUP-akuten med LPT i två 
veckor. Därefter BUP- öppenvård. Skolan 
50 %. Sjuk vid bloggandet.    
  

  
  
  
Blogg 2  

15 år vid insjuknandet. Har under sin 
sjukdomstid behandlats för sin AN inom 
dagvård, mellanvård, sjukhus och 
slutenvård. 5 veckor slutenvård. Upplevde 
sig själv vara sjuk i 8 år. Insjuknade 2007.  
Är under bloggtiden sjuk i sin AN.  
  

  
  
Blogg 3   

17 år vid insjuknandet. Författaren är vid 
bloggandet sjuk i AN, har varit sjuk i tre år. 
Under tiden som hon varit sjuk har hon till 
och från varit inlagd på en enhet som en 
del i behandlingen av AN.   
  

  
  
  
  
Blogg 4   

15 år vid insjuknandet. Var i början på 
gymnasiet. Är sjuk vid bloggandet som 
varar mellan 2015-2018 så minst under tre 
år. Har under sin sjukdomstid varit inlagd 
flertalet gånger. Kände sig tjock första 
gången som sexåring. Var överviktigt på 
lågstadiet och hon menar att 
skolhälsovården bidragit till hennes AN.   
  

  
  
  
  
Blogg 5  

13 år vid insjuknandet. Var sjuk under 8 år 
och tillfrisknade vid 21 års ålder. Är vid 
bloggandet frisk. Är utbildad terapeut och 
har sedan hon blev 25 år lagt ner sin energi 
respektive själ och arbetar som inspirations 
föreläsare inom ämnena ätstörningar, 
självskadebeteende, självmordsförsök och 
våldtäkt.   
  

  
  
  
Blogg 6  

Född 1998. Började utveckla AN som 
nioåring (2007). Fick diagnos som 13-åring 
(2012) Blev av med diagnosen vår (2018) 
och var sjuk under 10 år. Behandlats både 
inom slutenvård och behandlingshem samt 
tvångsvård. Var under blogginläggen 
fortfarande diagnostiserad med AN.   
  



 

 


