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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Anorexia Nervosa är en ätstörning som främst drabbar unga kvinnor. Sjukdomen 

medför ett stort lidande på fysiska och psykiska plan, men en fastställd orsak till sjukdomen 

finns dock inte. För sjuksköterskan ska kunna ge god vård, lindra lidande och bidra till en 

ökad hälsa bör utgångspunkten alltid vara patientens livsvärld.  

Syfte: Syftet var att belysa unga kvinnor upplevelser av att leva med anorexia nervosa. 

Metod: Studien har genomförts som en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats och 

har baserats på sex olika självbiografier. Analysen gjordes utifrån Lundman och Hällgren 

Graneheims (2017) manifesta innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkommer det att de unga kvinnorna upplever sin anorexia som en inre 

röst som kontrollerar varje steg de tar och blir en central roll i livet. Den som i största 

utsträckning påverkades negativt var den drabbade, men det gick även ut över familj, 

omgivning och relationer. Stödet från anhöriga och rätt bemötande i vården var avgörande för 

att bli frisk, både fysiskt och psykiskt. 

Slutsats: Sjukdomen anorexia nervosa bidrog med ett stort lidande, mest framträdande var 

livslidande och sjukdomslidande som innebar förödande konsekvenser för hälsan. En störd 

kroppsuppfattning och ett växande självhat bidrog till en självupptagenhet som stal tid och 

energi från familj och relationer. Stöd från familj och närstående kombinerad med rätt vård 

kan dock vara nyckeln till tillfrisknandet. 
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Stort tack till vår handledare Hanna Holst för din tid, vägledning och stöd under vår uppsats. 

Författarna till uppsatsen vill även rikta ett speciellt tack till författaren Hilma Årestedt som 

skickade sitt manus till oss innan hennes bok trycktes.  
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INLEDNING 

Anorexia Nervosa är en sjukdom som kort sammanfattat innebär att en individ svälter sig till 

en skadligt låg kroppsvikt och där även döden i värsta fall kan inträffa. Trots att det finns 

statistik på att sjukdomen främst förekommer hos unga kvinnor har inte någon fast orsak 

kunnat klargöras. En störd kroppsuppfattning, kontrollbehov, låg självkänsla, ideal och 

dysfunktionella relationer har under en längre period diskuterats som potentiella orsaker. 

Individens personliga livserfarenheter och livssituation kan ligga till grund för hur sjukdomen 

utvecklas men förändras även under sjukdomens förlopp. Att leva med anorexia bidrar med 

ett stort lidande på både fysiska och psykiska plan och hälsa uteblir då vardagen präglas av 

ohälsosam viktnedgång och extrema kontrollbehov. Författarnas intresse för sjukdomen 

grundar sig i att de själva har upplevt sjukdomen via anhöriga och ville därför bredda sin 

kunskap för att få en ökad förståelse. Kunskapscentrum för ätstörningar (2017) skriver att 

ätstörningar till största delen drabbar unga kvinnor, därför valde författarna till denna uppsats 

att studera just unga kvinnor och deras upplevelser. Kunskapen och förståelsen som inhämtas 

via genomförandet av denna uppsats kan också komma att användas i, och har stor betydelse 

för författarnas framtida yrke som sjuksköterskor.  

BAKGRUND 
 

Ätstörningar 

I Läkemedelsboken (2015) står det att begreppet ätstörningar inkluderar anorexia och bulimia 

nervosa samt ätstörningar utan närmare specifikation (UNS). Samtliga ätstörningar 

förekommer främst hos tonårsflickor och unga kvinnor. Bulimi liknar anorexia på flera sätt då 

individen har en sjuklig fixering vid sin vikt, sina matintag och har en stark rädsla att gå upp i 

vikt. Medan anorektikern kontrollerar sina minimala matintag, hetsäter bulimikern för att 

sedan kräkas upp det. Ätstörningar UNS innebär bland annat att individen hetsäter i samband 

med ångest och psykisk ohälsa och därför ökar i vikt istället för att gå ner i vikt.  

Ortorexi är ett begrepp som brukar kopplas samman med ätstörningar men som inte klassas 

som en diagnos. Ortorexi handlar om att individen anser att det är mycket viktigt att äta 

nyttigt och hälsosamt, gärna i kombination med mycket träning och motion 

(Läkemedelsboken, 2015). Birgegård, Forsen Mantilla, Norring och Norring (2018) menar att 

ätstörningar är en psykiatrisk diagnos som bidrar till allvarliga fysiska och psykiska 

konsekvenser samt att det är den psykiatriska diagnosen med högsta antalet dödsfall. 

Läkemedelsboken (2015) menar att dödsfallen till störst del beror på somatiska 

komplikationer som t.ex. hjärtsvikt men att även självmord förekommer bland de som 

drabbats av anorexia nervosa. 

Anorexia Nervosa 

Anorexia Nervosa är den medicinska termen för anorexia (1177 Vårdguiden, 2017) och 

sjukdomen kännetecknas enligt Braun och Andersson (2012) av en störd kroppsuppfattning, 

ett onormalt lågt födointag, rädsla för att äta och gå upp i vikt samt fysiologiska nedsättningar. 

Fysiologiska nedsättningar är exempelvis benskörhet, försämrad cirkulation, låg puls, sköra 

naglar, dålig hårkvalitet, låg kroppstemperatur, förstoppning, hårtillväxt över hela kroppen, 

svullen buk och utebliven menstruation. En exakt orsak till anorexia har ej kunnat fastställas, 

dock finns det starka belägg för att familjära, sociokulturella, psykologiska och biologiska 

faktorer spelar en stor roll vid utveckling av sjukdomen. En låg självkänsla i kombination med 

ett starkt kontrollbehov och tvångsmässiga beteenden har under en längre tid diskuterats som 

eventuella bidragande faktorer. Andra faktorer som tros bidra är sociokulturella 
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påtryckningarna om kroppsideal, psykiska påfrestningar som depression, ångestsyndrom av 

olika slag samt problematiska familjeförhållanden (Braun & Andersson, 2012).  

Det är svårt att säga exakt hur många som drabbas, men enligt Kunskapscentrum för 

ätstörningar (2017) är majoriteten, ca 90% av de som drabbas unga kvinnor och flickor. 

Birgegård et al. (2018) uppskattar att 1–2% av Sveriges unga kvinnor och flickor lider av 

sjukdomen. Braun och Andersson (2012) menar också att många lever med sjukdomen i 

hemlighet. 

Bantningens dilemma  

Waaddegaard, Davidsen, och Kjøller (2009) påpekar att växande övervikt är ett 

samhällsproblem världen över och med övervikten följer också bantning. Att unga kvinnor 

och flickor bantar och går på dieter är vanligt förekommande och ses som fullt normalt. 

Engström (2019) menar att ätstörningar som anorexia alltid börjar med en period av bantning 

på grund av att individen anser sig själv vara överviktig. Waaddegaard et al. (2009) skriver att 

en ständig strävan efter att vara smal med hjälp av strikta dieter ses som en potentiell orsak till 

utvecklingen av ätstörningar. Vid förekommande övervikt ses kraftig bantning och dieter 

oftast som lösningen för att uppnå en hälsosam vikt. Dieter har många gånger visat sig gå 

överstyr och utgör en risk att individen istället utvecklar ett ätstört beteende i samband med 

regelbundna viktkontroller som görs vid bantning. Engström (2019) påpekar att bantning kan 

motiveras av bland annat sociokulturella och psykologiska faktorer och att detta i sin tur kan 

bidra till ätstörningar. 

Ideal och kroppsmissnöje 

Vår tid präglas ständigt av normer och ideal som sprider ett budskap om hur kroppen ska se ut 

och fungera. Mötet med omgivningen tycks fungera som en “spegel” och verkar ha en stor 

betydelse för hur personer ser på sig själva. Det västerländska idealet som sprids i media visar 

oftast upp en kvinnokropp som är slank och smidig (Håkansson, 2014).  

Idealet att kvinnor ska vara smala då det anses vackert är något som även ses internationellt 

och idealen förmodas i synnerhet påverka unga kvinnor. Unga kvinnor som befinner sig i ett 

stadium med ständig förändring på både fysiska och psykiska plan tros vara mer lättpåverkade 

för en yttre påverkan. (Mele et al., 2016).  

Waaddegaard et al. (2009) förstärker detta genom att belysa att yngre kvinnor och tonåringar 

är mer mottagliga och därför löper en högre risk att bli negativt påverkade av yttre faktorer. 

Massmedia har enligt Whisenhunt et al. (2012) en stor betydelse för hur unga kvinnor idag ser 

på kroppsideal. I media visas ständigt bilder som sänder ett budskap av hur kvinnor ”borde” 

se ut. Många kända personer som skådespelare och framförallt modeller har ett lägre BMI 

(body massindex) än vad som anses hälsosamt (Whisenhunt et al., 2012). 

Ericsson och Ericsson (2013) förklarar att ett BMI visar om vikten är normal i förhållande till 

längden och ett normalt BMI ska ligga mellan 18,5–24,9. Ett lägre BMI än 18,5 kan vara 

skadligt, trots denna vetskap skriver Whisenhunt et al. (2012) att detta har en väldigt liten 

betydelse för många kvinnor som vill gå ner i vikt. Vad som anses attraktivt i mångas ögon i 

samband med unga kvinnors ideal kan leda till en störd kroppsuppfattning, osund inställning 

till mat och en ökad risk för ätstörningar. Castro och Osório (2013) skriver också att 

modebranschen, media och behovet av social acceptans bland vänner verkar spela en viktig 

och inflytelserik roll i en ung persons känslomässiga och beteendemässiga försök till att 

uppnå det ideal som råder (Castro & Osório, 2013). Ätstörningar bidrar till en vriden 

kroppsuppfattning vilket skapar svårigheter att skilja på vad som är normalt och vad det 

innebär att vara underviktig. Unga kvinnor med anorexia verkar ofta jämföra sina kroppar 
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med det ohälsosamma ideal som framställs i media. Under sjukdomens utveckling och förlopp 

blir ett lågt BMI, undervikt och ohälsosamma matbeteenden en vardag och en normalitet för 

unga kvinnor med anorexia. Därav finns det sannolika skäl till att tro att idealet i media gör att 

unga kvinnor med anorexia inte kan omvärdera sin kroppsuppfattning eftersom det 

ohälsosamma kroppsidealet idag uppfattas som helt normalt (Mele et al., 2016). 

Familj och relationer  

Problematiska familjeförhållanden och ärftliga sociala beteenden kan enligt Hjärnfonden (u.å) 

vara ett startskott för ätstörningar. Pelletier Brochu et al. (2018) skriver också att orsaken till 

ätstörningar kan associeras med relationer mellan unga kvinnor och deras mödrar samt med 

vänskapsrelationer. Smalley, Dallos och McKenzie (2017) påstår att konflikter mellan 

föräldrarna kan leda till att barnet upplever sig tvingad att ”välja sida” mellan sina föräldrar 

för att inte skapa ytterligare osämja. På så sätt får en tonåring svårt att skilja på sina egna och 

föräldrarnas känslor . Då det finns för lite utrymme att uttrycka sina känslor, uttrycker dessa 

ungdomar i familjen sina känslor genom att istället börja kontrollera matintaget. Ett begränsat 

matintag som möjligtvis leder till viktnedgång ger då möjligheten att få föräldrarnas 

uppmärksamhet (Smalley, Dallos & McKenzie, 2017).  

I problematiska familjeförhållanden menar Pelletier Brochu et al. (2018) att nivåerna av stress 

ökar vilket i sin tur påverkar barnen eller tonåringarna, i detta fall unga flickor. Mödrar anses 

ofta vara den föräldern som står närmast döttrarna eftersom en mamma kan ha större 

förståelse för vad man som ung kvinna går igenom i tonårens utveckling. Detta gör att en 

mamma generellt sätt påverkar sin dotter i större utsträckning än en pappa och spelar därför 

en viktig roll vid utvecklingen av döttrarnas självförtroende. Isolering och avskildhet mellan 

mammor och deras döttrar har därför visat sig ha en betydande roll för potentiella 

ätstörningar. Smalley et al. (2017) påstår att de unga kvinnorna upplevde en otillräcklighet 

gentemot sina pappor eftersom de tog på sig rollen att försöka ”fixa dem” genom att motivera 

till viktökning snarare än att skapa en förståelse för sin dotters sjukdom. Vidare skriver 

Pelletier Brochu et al. (2018) att även vänskapsrelationer verkar ha betydelse för unga 

kvinnors självkänsla. Isolering, bristande vänskapsrelationer eller utanförskap har tidigare 

kopplats till låg självkänsla och ett stört ätbeteende.  

Att unga kvinnor äter mindre, går ner i vikt och vill vara smala för att passa in i omgivningen 

och behålla sina vänner hör också till vanligheten. Smalley et al. (2017) styrker detta 

påstående då de skriver att det är vanligt förekommande med mobbning i skolan och 

problematiska kärleksrelationer för unga kvinnor med anorexia. 

Impulsivitet och tvångsmässighet 

Ett tvångsmässigt beteende innebär enligt 1177 Vårdguiden (2018) att en individ utför olika 

handlingar, eller tvärtom avstår vissa handlingar för att uppleva en känsla av kontroll eller 

lindra sin ångest. Handlingarna behöver ej vara kopplade till ett specifikt mål och de kan 

dessutom ha förödande konsekvenser (1177 Vårdguiden, 2018). Anorexia har kopplats till 

tvångsmässigt och impulsivt beteende då anorektiker ofta tränar flera gånger om dagen och 

bantar kraftigt. Impulsivitet förekommer i form av kräkningar då individen anser att 

matintaget varit för stort. Dessa handlingar tyder på ett osunt beteende som är tvångsmässigt 

utförda i syftet att minska i vikt (Lavender, Goodman, Culbert, Wonderlich, Crosby, Engel, 

Mitchell, Le Grange, Crow och Peterson 2017). Vidare skriver Läkemedelsboken (2015) att 

tvångsmässigt beteende många gånger kopplas till tvångsmässig träning och att ätstörningar är 

vanligt bland hårt idrottande unga tjejer. Låg vikt och hård träning kan vara avgörande i 

många idrottsgrenar för att goda resultat ska uppnås. Viljan att nå sina mål kan därför bidra 

till rädsla att öka i vikt och ett tvångsmässigt träningsbeteende (Läkemedelsboken, 2015). 
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Behandling 

Enligt Braun och Andersson (2012) är behandlingen för anorexia komplicerad, långvarig och 

innefattar kunskap från flera professioner som till exempel läkare, psykologer, sjuksköterskor 

och dietister. Läkemedelsboken (2015) menar att den primära behandlingen för en anorektiker 

är att bryta svälten genom att göra mat till en naturlig del i vardagen. Matschema, 

näringsdrycker och eventuell sondnäring sätts in och trappas sakta upp för att undvika fysiska 

komplikationer.  

I början av behandlingen behöver kontroller som blodtryck, puls och vikt tas för att 

kontrollera att de fysiska värdena går åt rätt håll. Dessa kontroller görs i regel av en 

sjuksköterska. Renutritionen (ökad näringstillförsel) kan enligt SBU (2011) anpassas utefter 

individens behov och kan ske i hemmet, i öppenvård eller i slutenvård. Renutritionen 

kombineras ofta med någon form av psykologisk hjälp som till exempel KBT (kognitiv 

beteendeterapi), IPT (interpersonell terapi) eller familjeterapi som är vanligt för barn och 

ungdomar. Läkemedelsboken (2015) styrker att ungdomar i behandling alltid ska ha med sina 

föräldrar, detta på grund av föräldrarna ofta behöver vägledning i hur de ska hjälpa sina barn 

att bli friska. Ungdomarna tar ofta kontrollen vid matsituationer i hemmet vilket kan leda till 

att föräldrarna tappar möjligheten till att få vara med och bestämma. Johnsson (2009) skriver 

att stressen som förekommer i samband med behandling kan göra att många patienter har 

svårt att öka i vikt och erbjuds då intensivvårdsbehandling på till exempel en klinik. Inom 

intensivvården arbetar personalen utifrån vårdlag där alla patienter är tilldelade en ansvarig 

sjuksköterska. Sjuksköterskan gör tillsammans med övriga professioner upp en vårdplan för 

patienten med mål och lösningar för sjukdomen.  

Engström (2019) menar att det inte finns någon farmakologisk behandling för anorexia men 

att samsjukligheten (ångest och depression) som är ett vanligt förekommande symtom vid 

sjukdomen kan behandlas med antidepressiva läkemedel. Läkemedelsboken (2015) styrker 

detta argument genom att skriva att samsjuklighet som ångest, tvångssyndrom, depression, 

sömnproblem och suicidtankar är vanligt vid anorexia och att antidepressiva läkemedel kan 

vara en effektiv hjälp för dessa problem. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Uppsatsen utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv för att belysa unga kvinnors upplevelser 

av att leva med anorexia. I vårdvetenskapen är patienten i fokus och vården skall därför ges 

med utgångspunkt från patientens egna upplevelser av sin sjukdom. Patientens livsvärld ligger 

därmed till grund för vårdandet. För att kunna utgå från patienten krävs det en öppenhet och 

följsamhet i rollen som vårdare. De vårdvetenskapliga begrepp som belystes i denna uppsats 

var livsvärld, lidande, levd kropp samt hälsa eftersom dessa begrepp ansågs relevanta för att 

beskriva upplevelsen av sjukdomen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Livsvärld 

Livsvärlden ligger till grund för hur en människa upplever hälsa, sjukdom och lidande och är 

individuell för varje individ. Livsvärlden är en ”värld” som innehåller varje individs 

erfarenheter och upplevelser och som ständigt påverkar och riktar vårt synsätt mot det vi 

möter och det som sker omkring oss (Ekebergh, 2016). Vidare skriver Ekebergh (2016) att 

patientens livsvärld ska tas i största beaktning i alla hälso- och sjukvårdsprocesser  

för att ta hänsyn till självbestämmande och sårbarhet eftersom patienten bör ses som den 

främste experten på sin individuella hälsa, sjukdom, lidande och situation (Ekebergh, 2016). 

Genom livsvärlden skapas en förståelse för hur en individ hanterar, upplever och påverkas av 
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sin sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Då extrem viktnedgång kan vara livshotande är det 

stora målet för anorexia att öka i vikt. För att detta ska kunna ske måste motivation skapas hos 

personen, att ha livsvärlden i beaktning för att skapa en god kontakt med patienten är därför 

nödvändig (Engström, 2018).  

 

Lidande 

Lidande är ett mångdefinierat begrepp och som Arman (2015) beskriver har lidande olika 

innebörd för olika människor. Att känna fysisk eller psykisk smärta, att uthärda svåra 

perioder, att förlora en anhörig, att drabbas av en sjukdom eller att uppleva andligt och 

existentiellt lidande. Lidande anses ha en självklar plats i människans liv. För att uppleva 

hälsa och välbefinnande måste även lidande, motgångar, smärta eller förluster existera. 

Lidande påstås ibland vara det som ger oss utveckling och för oss framåt, ofta i kombination 

med ansträngningar och strävan till förbättring för ett ökat välbefinnande (Arman, 2015).  

Wiklund Gustin (2014) förklarar att lidande kan relateras till sjukdomslidande, vårdlidande 

eller livslidande. Sjukdomslidande innebär att individen blir lidande på grund av olika 

symtom eller behandlingar som är kopplade till den specifika sjukdomen. Om en patient blir 

lidande på grund av vårdpersonalen och deras handlingar kallas detta för vårdlidande. 

Livslidande handlar om det lidande som kan kopplas till en individs nuvarande eller 

dåvarande livssituation. Ett livslidande kan uppkomma pga. traumatiska händelser som till 

exempel våld eller övergrepp som formar eller påverkar individen. Engström (2018) menar att 

anorexia kan innebära ett enormt livslidande för den drabbade. Ångest och ett konstant 

kontrollbehov runt mat och träning för att ständigt gå ner i vikt medför ofta isolering och 

ensamhet för individen (Engström, 2018).  

 

Levd kropp 

Håkansson (2014) förklarar att människans kropp är både subjektiv och objektiv då vi är och 

lever genom vår kropp (subjektivt) men också har en kropp (objektivt). Kroppen är ankaret till 

livet och utan vår kropp kan vi ej existera. I kroppen ryms både hälsa, lidande, sjukdom och 

smärta. Arman (2015) skriver om helhetssyn, en medvetenhet om att människan består av 

både kropp och själ som hela tiden samspelar. Om kroppen mår bra, mår själen bra och 

tvärtom. Vidare skriver Arman att det inte går att se endast en kropp eller en sjukdom med 

symtom då detta reducerar människan då man varken ser, eller förstår hennes lidande och inte 

heller hennes hälsa (Arman, 2015).  

 

Kroppen kan komma att drabbas av olika sjukdomar och Håkansson (2014) menar att 

sjukdomar kan påverka kroppens funktion. Sjukdomar påverkar kroppen både fysiskt med 

olika symtom och psykiskt genom känslor och tankar. Kroppen kan bli hindrad att utföra 

saker vi alltid tagit för givet och kroppen blir begränsad. Samhällets syn på kroppen tycks bli 

allt mer objektiv och det västerländska idealet för kvinnor innebär att kroppen ska vara smal. 

Människan använder också sin kropp för att uttrycka sin identitet. Genom att vara vältränad, 

smal, leva en hälsosam livsstil eller klä sig i fina kläder kan människan skapa sig en identitet 

för omgivningen. Sjukdom som exempelvis anorexia kan dock bidra till att identitetsbilden 

spricker och istället ifrågasätter individen sig själv och sin identitet. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att självkänsla och identitet hänger samman med kroppen. Självkänslan och 

identiteten kan alltså avgöra hur vi ser på våra kroppar och faktumet att kroppens utseende 

idag spelar en viktig roll i människans liv kan ej förkastas. 

Hälsa 

Hälsa är ännu ett begrepp som enligt Wärnå-Furu (2012) både är objektivt och subjektivt. Att 

vara frisk och fri från sjukdomar, att vara stark och i god kondition kallas objektiv hälsa. Vad 
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vi däremot upplever som hälsa subjektivt skiljer sig från person till person, exempel på detta 

kan vara att umgås med nära och kära, att ägna sig åt en sport eller att åka på en resa. Hälsa 

kan uppnås trots lidande och närvaro av sjukdom, hälsan är människans resurs och bottnar 

många gånger i de val individen gör, hälsa beskrivs också kunna upplevas när människan är i 

god form och balans. Hälsa uttrycker sig i människans agerande, prestationer, känslor och 

attityder till sin omgivning. Begreppet anses vara en dygd inom hälso- och sjukvården och 

innebär att sjukvårdspersonal ska berika patienters liv och vara vägvisare till god hälsa 

(Wärnå-Furu, 2012). En viktig förutsättning för att hälsa ska upplevas är enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) mening och sammanhang. Vad mening och sammanhang innebär och hur det 

uppnås är kopplat till individens inre. Vad som upplevs meningsfullt för en person kan alltså 

vara totalt meningslöst för en annan. Den individuella upplevelsen av var och hur en person 

finner mening och sammanhang kan också förändras över tid beroende på vilket stadie i livet 

personen befinner sig. I en omgivning där möten med andra individer förekommer innebär att 

vi ständigt befinner oss i en slags gemenskap där sammanhang med andra människor är 

grundläggande för att uppleva hälsa. Vidare menar Dahlberg och Segesten (2010) att många 

människor upplever hälsa genom att efterleva det nutida skönhetsideal som råder. Det finns 

dock ingen sanning eller säkerhet i att medias uppmaning om hur en person ska leva stämmer 

överens med verkligheten. Istället ökar risken för att människor tappar sin identitet i samband 

med de förändringar som kroppen utsätts för och det som förespråkades vara hälsosamt visar 

sig vara fel (Dahlberg & Segesten, 2010). För att människans upplevelse av hälsa ska 

optimeras är det viktigt att kroppens biologiska funktioner är så intakta som möjligt, något 

som spelar en stor roll i detta är kost. Kosten har en betydande roll när det kommer till hälsa, 

bra mat kan både förebygga sjukdom och öka det kroppsliga välbefinnandet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Patienter med anorexia befinner sig i ett svälttillstånd vilket fysiskt påverkar 

hälsan genom att kroppen får brist på viktiga ämnen och salter (1177 Vårdguiden, 2017). 
 

PROBLEMFORMULERING  

Anorexia är en sjukdom med allvarliga hälsokonsekvenser och vid anorexia förändras 

upplevelsen av den levda kroppen och livsvärlden. Livet får en ny mening där fixeringen 

kring mat och viktnedgång är i största fokus. Självbilden hos den drabbade förändras, trots 

extrem viktnedgång och undervikt upplever den drabbade sig själv som överviktig och strävar 

därför hela tiden mot en smalare kropp. Bristfälliga eller helt uteblivna matvanor gör att den 

drabbade förlorar sin hälsa och tankarna som hela tiden uppryms av mat och ångesten inför att 

äta skapar ett lidande för individen. Då den drabbade ofta saknar sjukdomsinsikt och har en 

felaktig kroppsuppfattning är det av största vikt att som vårdpersonal att vårda ur ett 

livsvärldsperspektiv för att kunna lindra lidande och bidra till en bättre hälsa. Hjärnfonden 

(u.å), belyser att det finns ett stort behov av forskning som syftar till att ge en ökad förståelse 

samt en bättre behandling för att öka det psykiska välbefinnandet för de som drabbas.  

SYFTE 
 

Syftet var att belysa unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa.  
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METOD 

 
Design  

Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv ansats som grundades 

på självbiografier skrivna av unga kvinnor som beskrev sina upplevelser av att leva med 

sjukdomen anorexia nervosa. Självbiografier ansågs lämpliga eftersom det subjektivt belyser 

upplevelser. En kvalitativ metod användes då det var den subjektiva upplevelsen av att leva 

med anorexia nervosa som eftersöktes. Den kvalitativa metoden är lämplig eftersom den 

syftar till att studera personers upplevelser av ett fenomen så noggrant som möjligt. 

(Henricson & Billhult, 2012). En induktiv ansats karaktäriseras av en förutsättningslös analys 

av texter baserade på människors berättelser om sina upplevelser vilket är i enlighet med vad 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver. Innehållet från självbiografierna har 

analyserats enligt Lundman och Graneheim (2017) manifesta innehållsanalys. 

Datainsamling 

För att få en överblick över självbiografier användes databasen Libris. Libris är en databas 

som fungerar som en gemensam katalog för Sveriges bibliotek och har därmed ett stort urval 

av böcker (Libris, 2019). Sökorden som användes var anorexia nervosa, ätstörningar, biografi 

och självbiografi (sökschema presenteras i bilaga 1). En första sökning gjordes med sökordet 

anorexia vilket gav 1066 träffar, efter att ha begränsat till anorexia + självbiografi gav 

sökningen 21 träffar. För att avgränsa sökningen ytterligare lades böcker skrivna på svenska 

till och det resulterade i 7 titlar varav 4 uppfyllde inklusionskriterierna.  

 

En andra sökning gjordes med sökorden ätstörning + biografi som resulterade i 86 träffar.  

För att avgränsa detta ytterligare lades böcker skrivna på svenska till och det resulterade i 46 

träffar, därefter avgränsades sökningen till utgivnigningsåren 2014–2019 som resulterade i 9 

träffar varav en titel uppfyllde inklusionskriterierna. På Libris fanns inte möjligheten att läsa 

om böckernas innehåll, därför gjordes en vidare sökning på Adlibris för att översiktligt kunna 

läsa om böckernas innehåll och recensioner. Den litteratur som valdes ut var relevant och 

ansågs kunde besvara syftet och lånades hem för läsning. Via en av handledarna i 

uppsatsskrivandet fick författarna till denna studie ett förslag på en helt ny självbiografi om 

anorexia nervosa. Efter kontakt med författaren Hilma Årestedt framkom det att boken varken 

släppts eller tryckts ännu utan är planerad att släppas i slutet av år 2019. Efter vidare samtal 

med handledaren bestämdes det att handledaren skulle ta kontakt med Hilma Årestedt för att 

ta reda på möjligheten till att få tag i boken i förväg och därmed kunna använda boken i denna 

uppsats. Författarna till uppsatsen fick kort därefter ett e-postmeddelande av Hilma Årestedt 

där hon gav sin tillåtelse att använda hennes bok varpå manuset skrevs ut och skickades till en 

av författarna till denna studie. Boken heter Min sanning – kampen mot anorexia nervosa. 

 

Urval  

Denna uppsats byggde på sex självbiografier/biografier som alla var publicerade för 

allmänheten. Urvalet begränsades med inklusions- och exklusionskriterier för att få så 

relevanta träffar som möjligt motsvarande syftet. Inklusionskriterierna var böcker skrivna på 

svenska, för att undvika att innehållet av böckerna feltolkades pga. språkförbristningar. 

Böckerna skulle vara självbiografier och handla om unga kvinnor (15–25 år) och deras 

upplevelser av att leva med anorexia nervosa. Böckerna skulle inte vara äldre än åtta år. 

Exklusionskriterierna var böcker skrivna på ett annat språk än svenska, böcker äldre än åtta  

år, faktaböcker om anorexia nervosa, eftersom det var den sjukes upplevelser som skulle 

belysas. Böcker som skildrade upplevelser av sjukdomen utifrån ett mansperspektiv samt 
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böcker som handlade om andra typer av ätstörningar exkluderades också. Det slutliga urvalet 

bestod av sex självbiografier. 

 

Kvalitetsgranskning  

Böckerna som användes till uppsatsen granskades utefter Segesten (2017) kvalitetsgranskning 

av självbiografier för att bedöma och styrka trovärdigheten av materialet. 

Kvalitetsgranskningen bestod av frågor kring typ av litteratur, ansvarig utgivare, författare, 

vilket år källan trycktes om böckerna hade kvalitetsgranskats innan utgivning samt vad om 

bokens innehåll kunde bidra till akademisk utveckling i vårdvetenskap (Segesten, 2017). 

Kvalitetsgranskningen presenteras i bilaga 2.  

Analys 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) manifesta innehållsanalys användes för att 

analysera materialet. En manifest innehållsanalys innebär att texter bearbetas på ett 

strukturerat sätt för att identifiera likheter, skillnader och mönster. Materialet analyserades 

textnära utan tolkning. Författarna delade upp självbiografierna mellan sig och läste var för 

sig. Därefter diskuterades böckernas innehåll och relevans för uppsatsen fram för att se på 

likheter och skillnader mellan böckerna. Betydande delar av texten togs ut, dessa delar bestod 

av meningar, ord eller stycken, så kallade meningsbärande enheter och togs fram enskilt av 

författarna för att sedan jämföras gemensamt utifrån den information som svarade till syftet 

för uppsatsen. Författarna kondenserade, kodade och kategoriserade några meningsenheter 

gemensamt för att vara eniga i vad som motsvarade syftet. Kondensering innebar att 

meningsenheten kortades ned för att sedan brytas ned till en kod, vilket kan liknas en 

kortfattad sammanfattning av meningsenheten bestående av några ord eller meningar. De 

koder som sedan bedömdes ha gemensamma nämnare sorterades in i olika kategorier som i 

sin tur utgjordes av ett antal underkategorier. Kategorierna kan slutligen visa på ett 

övergripande tema (Kristensson, 2016). Resterande meningsenheter kondenserades och 

kodades enskilt. Därefter delade författarna gemensamt in materialet i underkategorier och 

kategorier i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2017) manifesta 

innehållsanalys. Koderna som liknade varandra grupperades i underkategorier samt kategorier 

för att användas i syftet att skapa en övergripande röd tråd för var studien handlar om, vilket 

stämmer överens med vad Kristensson (2014) beskriver i sin bok.  

Se tabell 1 för exempel på tillvägagångssätt för manifest innehållsanalys. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag skulle bara 

gå ner några 

kilon, sedan 

skulle jag och 

rösten i huvudet 

vara nöjda. Allt 

skulle bli bra, 

bara jag gjorde 

som ”hon” sa 

(Grinneby, 2018 

s. 24). 

Jag skulle bara 

gå ner några 

kilon, sen skulle 

jag och rösten 

vara nöjda. 

Anorexians inre 

röst styr mina 

val 

Anorexians inre 

röst 

Sjukdomens 

vardag 
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”Ellen är 

dessutom 

skitbra på att 

sympatiäta. När 

jag är med 

henne behöver 

jag aldrig känna 

att jag äter för 

mycket, för 

även om jag 

tycker att 

mamma har lagt 

upp mycket på 

min tallrik så 

lyckas Ellen 

alltid äta lite 

mer” s. 

(Lagerstedt, 

2015, s. 79). 

Ellen är bra på 

att sympatiäta. 

Jag behöver 

aldrig känna att 

jag äter för 

mycket, Ellen 

äter alltid mer.  

Vikten av att få 

stöd av anhöriga 

Stöd, förtroende 

& bemötande 

Omgivningens 

inverkan 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 

Forskningsetik handlar om att forskaren skall ta ansvar för att de personer som ingått i 

forskningen och att se till att de behandlats med respekt samt att informationen som samlas in 

hanteras på ett respektfullt och korrekt sätt (Kristensson, 2016). Uppsatsen utgår från 

självbiografier vilket innebär  att det är författarnas egna upplevelser som beskrivs. I samband 

med att en självbiografi publiceras ger, enligt upphovsrätten författarna sitt samtycke till att 

andra får ta del av materialet. Enligt upphovsrätten får ej materialet förvrängas på ett sådant 

sätt att författaren kränks (SFS 1960:729). Då denna uppsats baseras på självbiografier som är 

offentligt publicerade är det inte nödvändigt att materialet anonymiseras eller genomgår en 

etisk prövning (Kristensson, 2016). Författarna till denna uppsats följde kraven enligt 

Helsingforsdeklarationen, (2018) vilket innebär att materialet ej får förvrängas, författarna får 

alltså inte dra egna slutsatser utifrån författarnas självbiografier. Denna uppsats ska publiceras  

för allmänheten (Helsingforsdeklarationen, 2018). 

Förförståelse 

Båda författarna har tidigare kommit i kontakt med Anorexia Nervosa genom anhöriga och 

vänner. På så sätt har författarna skapat sig en förförståelse samt uppfattningar om sjukdomen, 

som kommer att finnas med genom uppsatsens utveckling. Priebe och Landström (2012) 

förklarar att förförståelse innebär att en medvetenhet redan finns, innan man utvecklar ny 

kunskap. Förförståelsen kan innehålla befintlig kunskap, synsätt och levda erfarenheter av de 

ämne som ska studeras (Priebe & Landström, 2012). Uppsatsen baseras på vetenskaplig 

information och Lundman och Hällgren Granheim (2017) påpekar vikten av att hålla sig nära 

originaltexten för att det manifesta innehållet ska framgå. Rosberg (2017) menar att förmågan 

att sätta sin förförståelse åt sidan kan ifrågasättas. Istället för att åsidosätta vår förförståelse 

behöver vi medvetandegöra den och tygla den genom att aktivt diskutera vår förförståelse 

med varandra samt ha en öppenhet för de individuella upplevelserna som framkommer i 

böckerna. Författarna har efter bästa förmåga försökt tygla sin förförståelse för att åsidosätta 

de eventuella förutfattade meningar som fanns om sjukdomen och för att inte påverka 

resultatet. Uppsatsen är skriven utav två författare vilket Norberg och Fagerberg (2017) anser 
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vara en fördel då författarna kan diskutera sina subjektiva uppfattningar med varandra. Då 

skapas en medvetenhet om sin egen förförståelse och en öppenhet för ny kunskap. På så sätt 

minskar också risken att uppsatsen kommer att baseras på författarnas personliga förförståelse 

och ge en osanningsenlig bild.  

 

RESULTAT  
 

De unga kvinnorna framställde sin sjukdom ur flera perspektiv. Vardagen med sjukdomen 

återgavs med ett stort lidande för individerna själva men även för deras familjer och anhöriga. 

I denna resultatdel skrives uppsatsen utifrån självbiografier och citat från böckerna finns med 

i syfte att stärka förståelsen för upplevelsen. De unga kvinnornas upplevelser återges i fem 

underkategorier som den inre rösten, förnekelse och skam, kontrollbehov och självhat, tankar 

kring mat och vikt samt kroppsuppfattning. Det framkom även att omgivningen hade en stor 

betydelse både för författarnas självuppfattning, psykiska välbefinnande samt 

tillfrisknandeprocess. Omgivningens betydelse återgavs i tre underkategorier som stöd, 

förtroende och bemötande, konflikter och skuldkänslor samt ideal och omgivning. 

 

Tabell 2 

Kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Sjukdomens vardag Den inre rösten 

Förnekelse & skam 

Kontrollbehov & självhat 

Tankar kring mat & vikt 

Kroppsuppfattning 

Omgivningens inverkan Stöd, förtroende & bemötande 

Konflikter & skuldkänslor  

Ideal & omgivning 

 

 

Sjukdomens vardag  

 

Den inre rösten 

Det framkom att samtliga av de unga kvinnorna förklarade att deras val i samband med 

sjukdomen till stor del styrdes av en inre röst. Den inre rösten beskrevs som en dold person 

som ständigt följde dem och hade ett stort inflytande på dem i olika situationer. Rösten talade 

om för dem att de inte räckte till, att de inte gjorde tillräckligt bra ifrån sig, att de borde 

prestera bättre i skolan och att de var fula och tjocka. I självbiografierna benämner de unga 

kvinnorna sina inre röster med namn som till exempel Kenneth, Ana och Lucifer. Grinneby 

(2018) skriver att den inre rösten förklarade att hon behövde gå ner i vikt: “Jag skulle bara gå 

ner några kilon, sedan skulle jag och rösten i huvudet vara nöjda. Allt skulle bli bra, bara jag 

gjorde som ”hon” sa” (Grinneby, 2018, s. 24). Hon förklarar även att rösten ständigt hade 

nedlåtande åsikter och påpekade att äta var förenat med ett misslyckande. De tillfällen hon åt 

blev hon hånad av sin inre röst.  
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Kontrollbehov & självhat 

Samtliga beskriver en omfattande psykisk ohälsa som t.ex. ångest, självhat och en känsla av 

identitetsförlust. Ångesten var kopplad till matsituationer, vikt, självhat och brist på kontroll. 

Gemensamt beskriver de att trots sin anorexia var de ständigt hungriga. Kontrollbehovet var 

därför avgörande för att de inte skulle falla för frestelsen att äta. En av kvinnorna beskriver att 

de tillfällen hon lyckades avstå från maten, träna hårt och tacka nej till godsaker fick hennes 

självförtroende en positiv kick och hon upplevde sig själv som duktig och skötsam. ”På nåt 

sätt känns det inte som att jag är värd att äta sånt som godis och annat onyttigt längre och när 

jag avstår från det så känner jag mig duktig och kontrollerad” (Lagerstedt, 2015, s. 29). Ett 

eskalerande kontrollbehov gällande mat och träning ledde till en allt smalare kropp. Att vara 

smal var avgörande för att uppleva sig ha en identitet (Urbom, 2017). Sjukdomen framställdes 

som något att älska och hata på samma gång. Att vara vilsen i sociala sammanhang och inte 

veta vilket beteende som förväntas för att bli omtyckt resulterade därför i att sjukdomen blev 

en trygghet. Sjukdomen fungerade även som ett stöd och något att luta sig mot i tunga stunder 

(Åkerman, 2007). De få tillfällen de av olika anledningar tappade kontrollen över sin träning 

och mat beskriver samtliga att de fick en kraftig ångest och upplevde sig nedstämda. 

Tankegångarna kring sig själva blev genast negativt riktade, nedlåtande, medförde 

bestraffande tankar och en av kvinnorna beskriver hur hennes självhat växte. Hon ansåg sig 

själv vara en person som inte borde visa sig bland folk och inte förtjänade att leva (Rosén, 

2014).  

Kroppsuppfattning 

Den kroppsuppfattning de unga kvinnorna hade om sig själva överensstämde inte med 

omgivningens bild av dem. Grinneby (2018) skriver att vänner påtalade att hon inte såg frisk 

ut då hon hade minskat mycket i vikt men att hon inte upplevde detta som sant. Själv 

upplevde hon sig fortfarande vara för tjock. Eftersom samtliga av kvinnorna upplevde sig 

själva som tjocka, fläskiga och stora till sin figur ansåg de att de inte var i behov av hjälp eller 

vård, varken från familj eller vårdpersonal. Det fanns rädslor för att vårdpersonal skulle 

bedöma att deras kroppar inte var tillräckligt smala för att de skulle få hjälp. 

”Jag känner mig genast äcklig. Låren! Det är nu de förstår att jag är helt 

normal, att jag inte är tillräckligt smal för att vara här, för att få hjälp, för att 

klassas som en tjej med ätstörningar. Mina lår är på tok för tjocka, rentav 

fläskiga” (Lagerstedt, 2015, s. 155)  

Att klä av sig kläderna vid exempelvis vägning upplevdes besvärligt eftersom det var genant 

att visa sin tjocka kropp. Löst åtsittande kläder som kunde dölja kroppen var därför att 

föredra. “Jag fick tag i min tröja och skyndade mig att få den på mig. Inte en sekund längre än 

nödvändigt ville jag visa min fläskiga kropp för två manliga läkare i femtioårsåldern” 

(Åkerman, 2007, s. 131).  

Tankar kring mat & vikt 

I samtliga böcker framkom det att de unga kvinnorna åt minimala mängder med mat, trots 

detta kretsade större delen av livet kring planering runt mat och träning. Tankegångarna var 

ofta negativt laddade och en ångest upplevdes inför måltider. De unga kvinnorna beskrev hur 

de planerade sina dagar för att kunna undvika mat, blev de tvungna att äta var de även 

tvungna att göra av med det som de stoppat i sig, detta ledde till en besatthet kring mat och 

träning. 
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“Jag hade under de senaste veckorna planerat och tänkt ut hur mina måltider 

skulle se ut, varje kväll innan jag somnade Jag hade blivit besatt av mat och 

tankarna om att jag måste gå ner i vikt snurrade konstant i mitt huvud” 

(Grinneby, 2018 s. 28).  

Rädslan för fett, kalorier, äta mat och att öka i vikt beskrevs som stor för samtliga författare 

och en panikkänsla vid måltiderna var gemensamt för de unga kvinnorna. Det fanns en rädsla 

för vad som kunde hända vid kaloriintag och risken för att växa ur sina kläder gjorde att 

kalorier räknades. Alla de unga kvinnorna beskrev gemensamt en euforisk känsla över att ha 

gått ner i vikt. Glädje och lycka uppstod då vågen visade en lägre siffra än den tidigare gjort. 

Viktnedgång var ett kvitto på att de hade lyckats med sin självbehärskning samt kontroll och 

detta bidrog till en psykisk belöning och ett starkare självförtroende. Viktnedgång bidrog till 

känslan av att lyckas med sina mål.  

”Jag reser mig upp och betraktar min kropp i spegeln. Just nu ser den faktiskt 

ganska bra ut. Jag har ju fortfarande enorma lår och rumpan ska vi inte prata 

om, men jag har nog kanske ändå tappat lite i vikt. En lättnad sprider sig inom 

mig. Jag klarade det. Jag klarade det. Äntligen klarar jag någonting!” 

(Lagerstedt, 2015, s. 61).  

Lyckan blev dock inte långvarig då de unga kvinnorna trots minskad vikt strävade efter en 

ännu smalare kropp och belyser hur sjukdomen bidrog till att de aldrig kände sig tillfreds 

under en längre stund. Samtliga hade strikta levnadsvanor i form av minimala matintag, hård 

träning och flera gemensamma vardagsbeteenden. De hade ett flertal strategier som alla skulle 

leda dem till ett och samma mål; att gå ner i vikt. Självbilden och sjukdomsinsikten rasade i 

takt med deras vikt och de alla förnekade sin sjukdom. Strategierna utspelade sig på olika sätt. 

Motion och träning, minskade matintag, kräkningar och lögner är några exempel på strategier 

som användes. Det var en utmaning att parera mellan att ta lite mat för att kunna minska i vikt 

samtidigt som att ta en större mängd mat för att närstående inte skulle bli oroliga.  

Rosén (2014) menar att kräkningar ofta förekom vid de tillfällen hon ansåg sig ha ätit för 

stora mängder. Kräkningarna kompenserade då för de intagna kalorierna och bidrog till 

fortsatt viktnedgång. Hon förklarar även att hon blev inspirerad av andra anorektiker som 

gjorde likadant och såg detta som ett tillfälle att lära sig nya kompensatoriska beteende och 

strategier för att minska i vikt.  

Förnekelse & skam 

Det visade sig att samtliga förnekade någon som helst förekomst av anorexia under 

sjukdomsperioden. Gemensamt för de unga kvinnorna var att de ville minska i vikt eftersom 

de ansåg sig själva vara för tjocka. De nekade till att deras kroppsuppfattning om att de var 

tjocka var osann och menade istället att det var omgivningen som hade fel.  

“Det som är värst är att de konstaterar att jag är sjuk, när jag bara är 

hälsosam. Förstår de inte att jag inte är sjuk? Jag repeterar orden om och om 

igen för mig själv. Jag är inte sjuk. Jag är inte sjuk. De har fel för jag är inte 

sjuk”(Årestedt, 2019, s. 45).  

En av författarna skriver i sin bok att hon såg fettet välla ut över byxkanten och att hon 

undvek att använda BH då hon ansåg att den gjorde så att fettet trycktes ut över ryggen 

(Lagerstedt, 2015). Författarna upplevde sjukdomen som något skamligt och något de ville 

hemlighålla för sin omgivning och sina närmsta vänner. Det fanns en rädsla för att 



 

13 
 

omgivningens reaktioner skulle vara negativa eftersom bortfall av närvaro förekom både i 

skolan och på fritidsaktiviteter. Att bli dömd utefter sin sjukdom var också en rädsla hos 

samtliga kvinnor.  

Omgivningens inverkan 

 

Stöd, förtroende & bemötande 

Anhöriga till den drabbade visade sig i samtliga böcker ha en avgörande roll i tillfrisknandet 

men även under sjukdomens förlopp. Föräldrar agerade stöd och tröstade vid psykiskt 

påfrestande situationer, de såg till att deras döttrar fick professionell hjälp och tog ansvar i 

situationer där de unga kvinnorna inte kunde avgöra vad som var det bästa för dem. Tidvis 

uppstod konflikter men trots detta beskrev Urbom (2017) sin pappa som en stor trygghet 

under sjukdomens tid. Han fanns där då hon behövde ta svåra beslut och hon såg upp till 

honom eftersom han var klok och trygg. En av kvinnorna förklarar att nära anhöriga och 

framförallt vänner “sympatiåt” tillsammans med henne. Detta innebar att den som sympatiåt 

tog större portioner och åt större mängder för att hennes ångest vid matsituationerna skulle 

lindras. Då ansåg hon att hennes egen portion inte var så stor och att detta förenklade 

matsituationen och ätandet (Lagerstedt, 2015).  

Vårdpersonalens bemötande och förtroende i tillfrisknandets process spelade en avgörande 

roll. Vid negativa upplevelser relaterat till vård och behandling backades utvecklingen och 

författarna tappade sin motivation till att bli friska. Anorexia är en psykisk sjukdom och en 

författare beskriver att hon på grund av detta blev särbehandlad. Det bidrog till att hon 

upplevde sig fråntagen sina friheter som frisk individ och att hon enbart behandlades som en 

sjuk människa som inte kunde fatta några beslut.  

“Och min andra behandlare, som haft anorexi själv, var totalt jävla okänslig. 

Det var hon som låste in mig och sa att min ångest talade… och jag blir arg när 

jag tänker på hur behandlare ibland bemöter en intelligent människa som råkar 

ha en psykisk sjukdom. Tar sig rätten att tala med patienten som om hon eller 

han vore korkad” (Urbom, 2017, s. 96). 

  

Vårdarnas kroppsspråk hade stor betydelse för huruvida kvinnorna upplevde sig välkomna i 

vården eller inte. Genom vårdpersonalens blickar upplevde en av kvinnorna sig oönskad 

vilket gjorde att hon själv ansåg sig vara malplacerad. Hon ansåg sig själv ta upp vårdplats för 

andra som behövde den “på riktigt” och hon fick en negativ inställning till vårdarna 

(Åkerman, 2007).  

Förtroendet för behandlare, terapeuter eller övriga patienter beskrivs som nyckeln till att 

öppna upp sig och våga prata om sin sjukdom. Att få dela med sig av sina upplevda 

erfarenheter till andra unga kvinnor som gick igenom samma sak beskrevs som en lättnad. Det 

var lättare att dela med sig till de som hade samma problem eftersom de kände igen sig i 

varandra på flera plan. Att träffa andra unga kvinnor som led av samma sjukdom bidrog till ett 

ökat förtroende och verkligheten behövde varken censureras eller hållas hemlig. 

Konflikter & skuldkänslor 

De flesta konflikterna som uppstod handlade om mat och att föräldrarna sökte professionell 

hjälp åt sina döttrar trots att detta inte var en önskning. Samtliga beskriver att de inte ansåg sig 

själva vara i behov av varken mat eller hjälp då att de ansåg sig själva vara tjocka och även 

förnekade sin sjukdom. En av författarna skriver att hon kände en stor besvikelse gentemot 
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sina föräldrar då de kontaktade en terapeut som skulle hjälpa henne att bli frisk. Hon beskriver 

det som att hennes föräldrar svek henne och det var dem som var orsaken till att hon mådde 

psykiskt dåligt (Årestedt, 2019). Matsituationer var ett stort konfliktområde eftersom mat var 

förenat med ångest och panik. “Och mackan, ost och smör! Vad tänkte hon med? Hon vill 

verkligen att jag ska bli tjock. Hon vill att jag ska bli tjock! Jag fylls av okontrollerbar ilska. 

“Jag hatar dig!” skriker jag” (Lagerstedt, 2015, s. 92). Föräldrarna upplevdes även som ett hot 

mot deras “sjuka identitet” som satte stopp för deras mål; att gå ner i vikt.  

Sjukdomen var ofta kopplad till prestationsångest och samtliga ville vara “den duktiga 

flickan” i allt de gjorde eller utförde. De beskrev därför också en stor besvikelse på sig själva 

när de inte klarade av att leva upp till föräldrarnas önskningar om att äta och öka i vikt.  

“Mamma, jag lovar jag kräker inte”. Vad gör du då? “Hon tittar intensivt på 

mig och jag känner mig om möjligt ännu mindre. Jag har svikit henne. Jag är en 

hemsk dotter. Vad ska jag göra för att hon ska tro mig?” (Lagerstedt, 2015 s. 

88).  

En av kvinnorna beskriver även att hon lade skulden på sig själv ifall det hände något inom 

familjen som bidrog till konflikt eller dåligt mående vilket gjorde att hon ifrågasatte sin roll 

som dotter. Hon bar med sig en rädsla av att vara en dålig dotter som hade misslyckats att leva 

upp till sina föräldrars önskningar och förväntningar. Det spelade ingen roll om problemen 

var direkt relaterade till henne själv eller inte. Hon skuldbelade sig själv för allt som inte var 

bra och ansåg sig själv vara den som förstörde familjens relationer (Lagerstedt, 2015). 

Ideal & omgivning 

De unga kvinnorna belyste samtliga att det i stor utsträckning jämförde sig själva och sina 

kroppar med det som fanns i deras omgivning och i vad mediala världen visade. 

Jämförelserna beskrevs som en negativ kraft som motiverade dem att vilja äta mindre och 

minska ytterligare i vikt. Den bidrog även till ett kroppsmissnöje och ökat självhat. Yttre 

påverkan kom från bland annat media som tidningar och sociala nätverk där modeller med 

den perfekta, smala kroppen visades. Trots att bilderna bidrog till dåligt mående var det svårt 

att låta bli att titta på de, i önskan om att se likadan ut.   

”Jag sätter mig i väntrummet och tar upp en tidning, det är Elle. Jag börjar 

sporadiskt bläddra i den. Bild efter bild kommer upp med perfekta, pinnsmala 

modeller, dagens ideal. Om möjligt känner jag mig ännu större och klumpigare, 

men ändå fortsätter jag bläddra” (Lagerstedt, 2015, s. 69).  

Det smala kroppsidealet förknippades med att vara hälsosam och det strävades därför efter en 

hälsosam livsstil. Dagens råd kring hur man ska äta och träna för att vara hälsosam i 

kombination med dagens ideal gjorde att beteendet ansågs fullt normalt. Att utesluta 

livsmedel sågs snarare som en livsstil än en sjukdom.  

Omgivningens oro beskrivs som en positiv feedback. Kommentarer om viktnedgång eller 

oroliga blickar gav ett bättre självförtroende och bidrog med glädje eftersom detta blev ett 

bevis på att de hade nått sina mål. Samtliga beskriver att de inte kunde förstå sin omgivning 

och de ej höll med i deras argument om att de hade blivit för smala även om det var en lättnad 

att höra. Omgivningens oro för den kraftiga viktnedgången uppfattades snarare som en 

komplimang än omtanke. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Datainsamling och urval 

Studiens syfte var att belysa unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa, 

därför ansågs en kvalitativ ansats lämplig. En kvalitativ ansats innebär att studera en 

människas upplevelser av ett fenomen så noggrant som möjligt (Henricson & Billhult, 2012). 

Då den kvantitativa metoden bottnar i att det finns en mätbar verklighet som syftar till att så 

objektivt som möjligt undersöka förekomst, likheter, skillnader, orsaker, klassificera och 

kvantifiera så ansågs den inte lämplig att använda eftersom upplevelser varken kan mätas eller 

förutsägas (Kristensson, 2016). 

Självbiografierna söktes i databasen Libris, en databas som fungerar som en gemensam 

katalog för Sveriges bibliotek vilket ger ett stort urval av litteratur. Nackdelarna med Libris 

sökfunktioner är att de är en aning begränsade där det inte går att exempelvis begränsa till 

specifika ordsamlingar, vilket kan påverka sökresultatet negativt. Det går däremot att söka 

med fritext. En annan nackdel med Libris är att många självbiografier ligger kategoriserade 

som biografier, vilket kan bidra till att värdefulla självbiografier missas.  

På Libris finns heller inte möjligheten till att läsa en sammanfattning om böckerna vilket 

därför gjorde att sökning av böckerna gjordes på Adlibris för att på så vis får en översiktsbild 

över de böckerna som verkade relevanta för studien. Sökningarna presenteras i ett sökschema 

vilket gör det möjligt för andra att upprepa sökningarna och få fram samma material, vilket 

stärker studien trovärdighet. Ett tidsspann på 8 år användes vilket är positivt då böckerna 

utspelar sig i nutid vad gäller exempelvis olika behandlingsmetoder. En av böckerna 

(Zebraflickan) var äldre än 8 år vilket kan ses som en nackdel när det kommer till exempelvis 

ideal och media, då medias roll förändrats under åren. Boken togs med i uppsatsen då syftet 

var att belysa upplevelser av att leva med anorexia, vilket också tydligt beskrivs i boken. En 

annan av böckerna (Min sanning - kampen mot anorexia nervosa) som användes i uppsatsen 

hade vid tillfället inte släppts ännu, utan författarna till kom i kontakt med författaren Hilma 

Årestedt som var villig att skicka manuset till sin bok. Nackdelen som kan ses är att 

sidhänvisningar och referat från boken inte kan läsas av andra innan boken publicerats för 

allmänheten. Boken är högst aktuell i sin tid vilket kan ses som en fördel.  

Inklusionskriterierna som användes i studien var kvinnor mellan 15–25 år, vilket innebar att 

kvinnorna befann sig i ungefär samma fas i livet då de drabbades av sjukdomen, dock inte vid 

utgivning av böckerna. Tiden mellan sjukdomstiden och utgivandet av självbiografierna 

varierar vilket gör att kvinnorna var alla i olika åldrar när de beskrev sina upplevelser från 

sjukdomstiden vilket kan ses som en svaghet då minnet av sjukdomstiden och medföljande 

upplevelser kan ha försämrats med åren.  

Självbiografierna granskades utefter Segesten (2017) mall för kvalitetsgranskning. En av 

böckerna (Årestedt, 2019) är inte utgiven av ett förlag utan har getts ut av författarens UF-

företag, Storyline, vilket kan ses som en svaghet då detta är ett krav enligt Segesten (2017). 

Boken inkluderades trots detta då den beskriver författarens upplevelser under sjukdomstiden 

vilket i sig ger en trovärdighet och en källa till ökad kunskap. 

En alternativ datainsamling hade varit att använda sig av intervjuer för att undersöka unga 

kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa. Fördelar med intervjustudier är att de 

ger en möjlighet till djupare frågor och följdfrågor (Kristensson, 2016). De som drabbas av 
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anorexia befinner sig i en väldigt sårbar situation, av etiska skäl ansågs därför inte denna 

metod som lämplig. Kjellström (2012) belyser att etiken är speciellt viktig när det kommer till 

sårbara, eller på annat sätt utsatta människor och det gäller då att värna extra mycket om deras 

integritet och välbefinnande. Urvalet till en studie ska väljas med hänsyn till att minimera 

risker (Kjellström, 2012). En intervju hade kunnat riva upp gamla känslor och tankar kring 

sjukdomen och skapa ett onödigt lidande för kvinnorna. Därför ansågs självbiografier som en 

mer lämpad metod då kvinnorna i böckerna själva valt att publicera dess innehåll. Det finns 

ytterligare fördelar och styrkor med att utgå från självbiografier. Författarna har under lång tid 

reflekterat över sina upplevelser och på ett detaljrikt sätt beskrivit dessa i böckerna. En 

intervju pågår under en kort tid och hade därför inte kunnat täcka den mängd fakta som kan 

inhämtas via självbiografierna.  

En annan alternativ datainsamling hade varit att göra en litteraturstudie baserad på 

vetenskapliga artiklar. I användandet av vetenskapliga artiklar kan man förvänta sig att dessa 

innehåller den senaste forskningen, redovisar ny kunskap, är möjliga att granska samt att 

artiklarna varit utsatta för bedömning, vilket alla kan ses som fördelar (Segesten 2017). I 

denna uppsats vägde dock nackdelarna med att använda sig av vetenskapliga artiklar tyngst. 

Vetenskapliga artiklar hade inte kunnat beskriva upplevelserna av att leva med sjukdomen 

anorexia lika djupgående och informativt som i självbiografierna. 

Uppsatsen baserades på självbiografier eftersom syftet var att belysa unga kvinnors 

upplevelser av att leva med anorexia nervosa. Självbiografierna bygger på författarnas egna 

livsberättelser och upplevelser av sjukdom, vilket inkluderar livsvärld, hälsa, lidande och den 

levda kroppen.  

Böckerna innehåller detaljerade beskrivningar av upplevelserna av att leva med anorexia 

vilket gör texterna intressanta ur ett vetenskapligt syfte. Människors upplevelser av hälsa och 

lidande kan ofta vara komplexa, men genom att utgå från skrivna berättelser gör man det 

möjligt att utgå från människors livsvärld, vilket innebär att utgå från den värld som de lever 

sina vardagliga liv i (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Självbiografiernas tillförlitlighet håller inte 

samma kvalité som en vetenskaplig artikel och kan därför ses som en svaghet då läsaren 

aldrig med säkerhet kan veta om det som beskrivs i böckerna upplevts i verkligheten 

(Segesten, 2017). 

Samtliga självbiografier var skrivna på svenska vilket gjorde att risken för feltolkningar vid 

översättning från annat språk minskade. Tiden från det att författarna insjuknade till att de gav 

ut sin självbiografi varierade mellan 3 – 10 år. Tidsskillnaden kan både sänka resultatets 

tillförlitlighet då tiden mellan sjukdom och publicering kan ha påverkat innehållet i böckerna, 

dock kan tidsskillnaden från insjuknande till publicering också ses som en styrka då 

kvinnorna haft tid till att reflektera över sina upplevelser. Trots att tiden från insjuknande till 

publicering varierade framträdde likheter i hur kvinnorna upplevde sin sjukdomstid. 

Sannolikheten att tidsskillnaden hade en påverkan på resultatet ansågs därför minska avsevärt. 

Kunskapscentrum för ätstörningar (2017) skriver att det är betydligt vanligare att kvinnor 

diagnostiseras med anorexia än män, vilket gör att det finns betydligt mindre forskning som 

utgår från män och deras upplevelser. Författarna till denna studie kommer i sina framtida 

yrken som sjuksköterskor att med större sannolikhet träffa på unga kvinnor med anorexia 

framför unga män, därför togs beslutet att studera kvinnors upplevelser av att leva med 

anorexia.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning som uppsatsens resultat kan vara användbart i 

andra sammanhang än de som finns representerade i, utan att generalisera på ett statistiskt vis 
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(Kristensson, 2016). Uppsatsen utgörs av en mindre omfattning på sex stycken kvinnor som 

beskriver upplevelserna av sin sjukdomsperiod. Författarna till självbiografierna insjuknade i 

åldrarna 15 – 25. Detta innebär att de subjektiva upplevelserna beskrivs utav en grupp yngre 

kvinnor. Det går därför inte med säkerhet att säga att upplevelserna är överförbara till en 

grupp äldre kvinnor. Trots detta anses deras upplevelser av sjukdomen vara överförbara till 

liknande patientgrupper som lider av andra typer av ätstörningar. Huruvida kvinnornas 

upplevelser är överförbara till hur män upplever sjukdomen är svårt att säga eftersom inga 

män ingår i studiens urval. Det går eventuellt att dra vissa slutsatser som exempelvis att 

tankesättet och den negativa synen de har på sig själva och sin kropp, kan vara likvärdigt för 

både kvinnor och män. Inom forskning talas det om huruvida kunskapen är generaliserbar, det 

vill säga om kunskapen är giltig för alla situationer, i alla tider och för alla människor (Priebe 

& Landström, 2012).  För att kunna avgöra huruvida denna uppsatsens resultat är 

generaliserbart i Sverige och andra länder hade urvalet behövt vara betydligt större, då urvalet 

endast bestod av sex stycken svenska kvinnor. Vad gäller andra länder så kan upplevelsen av 

sjukdomen anorexia skilja sig då exempelvis vården och omgivningens bemötande kan skilja 

sig gentemot Sverige. Det går därför inte att säga om upplevelserna som framkom i 

uppsatsens resultat är överförbara eller generaliserbara till andra länder. 

Analys 

Självbiografierna delades upp och lästes enskilt för att sedan gemensamt diskutera dess 

innehåll. Dataanalysen utgjordes av en manifest innehållsanalys på en textnära nivå. Etiska 

överväganden har tagits i beaktning då detta är ett krav inom all forskning (Kristensson, 

2016). Författarna till självbiografierna har själva valt att publicera sina verk och har därför 

inte tillfrågats. Materialet analyserades textnära utan tolkning vilket kan ses som en styrka då 

materialet varken förvrängts eller plagierats och referat har tydligt refererats till originalkällan 

(SFS 1960:729). Analysprocessen kan följas i en tabell vilket gör att läsaren kan se logiken i 

kategoriseringen vilket också kan stärka trovärdigheten i analysen. Avsikten med studien var 

att föra resultatet vidare i syfte att öka förståelsen och förbättra vården kring patienter med 

anorexia nervosa vilket är i enlighet med godhetsprincipen som beskrivs i 

Helsingforsdeklarationen (2018). 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade att anorexia bidrog med lidande till de unga kvinnornas liv, både 

fysiskt och psykiskt. Kroppen blev svag och skör, familj och relationer påverkades negativt 

och konflikter uppkom. Samtliga författare beskrev upplevelser av självhat, kontrollbehov, en 

ständig ångest kring mat, skuldkänslor, hur de har blivit bemötta i vården och den skam de bar 

över sin sjukdom. I självbiografierna beskrevs också vägen till att bli friska, om vikten av 

förtroende och familjen samt att få rätt vård. Det som var mest frekvent förekommande i 

samtliga självbiografier var upplevelsen av att vara styrd av en “inre röst”, att de ständigt 

jämförde sina kroppar med sin omgivning och det som visas i media vilket bidrog till en störd 

kroppsuppfattning, därför  lyfts dessa resultat fram och diskuteras i resultatdiskussionen.  

Den inre rösten 

I resultatet framkom det att samtliga av författarna upplevde sig vara styrda av en inre röst. 

Den inre rösten påverkade de unga kvinnorna i stor utsträckning och hade en avgörande roll 

för hur de såg på sig själva. Detta kan även ses i Williams och Reid (2012) artikel som belyser 

att deltagarna i studien förklarade att de kände sig splittrade inombords eftersom det ständigt 

pågick en kamp mellan dem själva och den “anorektiska rösten” eller den “anorektiska 

karaktären” som de själva benämner den (Williams & Reid, 2012). Denna splittrade känsla 

beskrivs även i tidigare forskning där Rance, Clarke och Moller, (2017) skriver att det 
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förekom en osäkerhet om det gick att lita på rösten eller inte. Det beskrevs att en anorektiker 

kan uppleva sin sjukdom ur två perspektiv. Ett perspektiv innebar att rösten följdes 

okontrollerat och den drabbade upplevde sitt beteende, sina känslor och tankar som helt 

normala. Det andra perspektivet innebar att anorektikern befann sig utom röstens kontroll och 

uppfattade sin vikt, tankar och beteenden som onormala då hen såg sin situation utifrån 

(Rance et al., 2017).  

I uppsatsens resultat framkom det att de unga kvinnorna upplevde det viktigt att leva upp till 

den inre röstens krav, att prestera i enlighet med vad rösten sade och att inte ge vika för sin 

hunger då detta var förenat med misslyckande. Arman (2015) förklarar att människans 

prestationer och förmåga att leva upp till sin roll som person är relaterat till självuppfattning 

och värdighet. Vid sjukdom kan både ett livslidande och ett sjukdomslidande upplevas 

eftersom sjukdomen medför både psykiska och fysiska begränsningar att prestera och att leva 

upp till sin roll. Självuppfattningen och känslan av värdighet kan då ta skada (Arman, 2015). 

Vidare skriver Wiklund Gustin (2014) att livslidande är ett lidande som pågår inom 

människan. Livslidandet kan härledas till psykisk ohälsa, ångest och depression men även 

som en konsekvens av sjukdom. Då en sjukdom kan ge upphov till kroppsliga symtom som 

smärta och fysiska begränsningar kan även sjukdomslidandet bidra till ett livslidande. Arman 

(2015) menar att den mest grundläggande kompetensen för att vårda är att lindra olika typer 

av lidande och Ekebergh (2015) påstår att livsvärldsperspektivet är avgörande för att ge god 

vård. Att förhålla sig till livsvärlden innebär att förhålla sig till patientens verklighet. Detta 

innebär med andra ord att sjuksköterskan måste skapa en förståelse för patientens upplevelser 

och ur dessa väga in sin medicinska och tekniska kunskap för att göra patienten delaktig i 

vårdprocessen för att kunna utveckla hälsa. 

Utifrån följande resultat kopplat till tidigare forskning bedöms det att den drabbade befinner 

sig i ”sin verklighet”, tillsammans med sin ”inre röst” som spelar en oerhört viktig roll för 

individen och enbart kan förstås utifrån dennes livsvärldsperspektiv. Därför måste den 

vårdande sjuksköterskan, för att få patientens tillit alltid vårda utifrån livsvärldsperspektivet. 

Förtroendet som skapas kommer att öppna upp möjligheten för patienten att delge sina 

innersta tankar och synsätt. Då kommer sjuksköterskan kunna skapa sig en uppfattning och 

djupare förståelse för patienten. När en förståelse för livsvärlden finns kan denna möjligtvis 

också påverkas och riktas av den professionella hjälp som finns till hands. Som ansvarig 

sjuksköterska är det också av största vikt att tillgodose patientens behov utifrån olika 

professioner som till exempel psykologer, dietister och fysioterapeuter. 

Jämförelser & omgivning  

De unga kvinnorna upplevde negativa känslor på grund av att de ofta jämförde sig själva och 

sina kroppar med personer i sin omgivning och med de ideal som framställdes i media. Den 

negativa effekten kunde också ses i Sharpe, Damazer, Treasure och Schmidt, (2013) studie 

som skriver att deltagarna jämförde sig själva med andra på sociala medier och genast 

upplevde ett större kroppsmissnöje hos sig själva. Detta var en handling som genomfördes 

trots att de själva var medvetna om att de mådde sämre och fick därför en sämre självkänsla 

som följd (Sharpe et al., 2013). Detta framkommer även i resultatet att bilderna som visades i 

modetidningar gav ett sämre mående, trots detta fanns en önskan om att se likadan ut som 

modellerna och det var svårt att sluta titta.   

Självkänslan är enligt Dahlberg och Segesten (2010) avgörande för hur en individ uppfattar 

sin kropp, självkänslan spelar alltså en stor roll för hur personen uppskattar eller föraktar sin 

kropp. Nevonen (2009) menar att dagens ungdomar lägger allt mer tid och energi på sin 

kropps utseende och även hon menar att sociokulturella faktorer som media och ideal skapar 
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en hets till att vara smal. Genom kontroll över sin kroppsform och vikt kan en form av 

självförverkligande upplevas vilket gör att individen känner sig lyckad som person (Nevonen, 

2009). Vidare skriver Williams och Reid (2012) att kroppen kunde användas för att visa en 

identitet för sin omgivning och målet för deltagarna i denna studie var att uppnå det perfekta 

idealet som var detsamma som att vara smal. Fler exempel på vad det innebar att vara perfekt 

var att vara älskad av, och göra ett gott intryck på omgivningen samt att sträva efter höga mål 

i bland annat skolan. På samma sätt som de strävade efter nya personliga mål, strävade de 

efter att minska i vikt (Williams & Reid, 2012).  

Att omgivningen hade en betydande roll kunde även ses i Schoen et al. (2012) studie som 

belyste att den positiva feedback som deltagarna fick angående sin viktnedgång motiverade 

dem till att fortsätta banta genom att hålla en strikt diet. Omgivningens reaktioner var 

betydande vare sig de var positiva eller negativa. Upplevelsen av ett växande självförtroende 

uppkom när omgivningen såg på dem med förskräckta ögon och påpekade deras kraftiga 

viktminskning. Detta blev som ett kvitto på att ha lyckats nå sitt mål och levt upp till sin roll. 

Omgivningen påverkar enligt Asp och Fagerberg (2012) människans livsvärld och Ekebergh 

(2015) menar att en individs livsvärld kännetecknas av mening och sammanhang, människor 

söker alltså ständigt en mening i livet. Om människan uppfattar en mening med livet upplevs 

också hälsa och välbefinnande. Utan en mening med livet upplevs ofta ensamhet och 

meningslöshet. Det finns samband mellan att en individ försöker hitta en mening med livet 

och att fly ensamheten i Williams och Reid (2012) artikel som skriver att deltagarna upplevde 

sin anorexia som en vän, ett beskydd eller någonting att luta sig emot i svåra tider. Detta går 

även att koppla till resultatet där sjukdomen beskrevs som något att luta sig mot då känslan av 

vilsenhet uppstod i sociala sammanhang. Sjukdomen fungerade som en tröst när osäkerhet 

över vilka beteenden som var accepterade av omgivningen.  

 

 Det snarare är oundvikligt än svårt att avskärma sig från yttre faktorers påverkan så som 

dagens kroppsideal eftersom det visas i bland annat reklamer, tidningar och media. Dagens 

lättillgänglighet till sociala medier skapar också fler tillfällen för jämförelser. Dessa 

jämförelser kan bli negativa då individen ofta anser sig själv inte leva upp till det rådande 

idealet. Vid bristande känsla av att man som person inte passar in eller duger till sin 

omgivning kan också känslan av mening och sammanhang gå förlorad och då även hälsa.  

Sjuksköterskan måste därför ha en förståelse för att de som drabbats möjligen har hittat sin 

form av mening och sammanhang i sin sjukdom och därmed också kan uppleva hälsa. 

Kroppsuppfattning & kontroll  

Samtliga  av de unga kvinnorna med anorexia var underviktiga men upplevde sig själva som 

överviktiga, tjocka och stora vilket inte stämde överens med varken omgivningens 

uppfattning eller den objektiva sanningen. Att en anorektikers kroppsuppfattning blir 

förvrängd under sjukdomen sågs också i Espeset et al. (2011) studie som menade att de unga 

kvinnornas självbild ej stämde överens med verkligheten. Deras subjektiva upplevelse var att 

de var överviktiga trots att de var underviktiga, vilket gjorde att de förnekade utomståendes 

påståenden. Trots objektiva fynd så som BMI (utom normalgränsen) och små klädstorlekar 

fortsatte vissa att förneka sin undervikt medan andra kom till insikt (Espeset et al. 2011). 

Ytterligare samband går att finna i Mele et al. (2016) tidigare forskning som förtydligar att ett 

onormalt lågt BMI snarare är en normalitet för anorektiker och att de därav har svårigheter att 

omvärdera sin kroppsuppfattning till att se att de är underviktiga, därför anser de sig inte 

heller vara i behov av hjälp (Mele et al., 2016). Ytterligare förklaring till varför en anorektiker 

har svårt att omvärdera sin kroppsuppfattning kan bero på att en person som lever under svält 

har en långsammare tömning vilket i sin tur bidrar till en mättnadskänsla som förstärker 
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anorektikerns störda kroppsuppfattning (Clinton, Engström & Norring, 2009). Detta kan 

kopplas till resultatet, där det framkommer att samtliga av de unga kvinnorna ansåg att de 

varken behövde mat eller hjälp vilket skapade konflikter med föräldrarna som ansåg 

motsatsen. En möjlig orsak till att konflikter uppstod förklarar Wallin, Sandeberg, Nilsson och 

Linne (2015) kan vara att den drabbade upplever ilska och aggression då någon närstående 

stör de tvångsmässiga rutinerna. Att en anorektiker blir tvångsmässig och självupptagen kan 

bero på den ångest och panik de upplever vid till exempel måltider. Självupptagenhet och 

konflikter kan leda till social isolering vilket även sågs Rance et al. (2017) studie som styrker 

påståendet att personer med anorexia ofta blir självupptagna vilket påverkar familjen och 

deras relationer negativt.  

Dahlberg och Dahlberg (2015) förklarar att den levda kroppen är både objektiv och subjektiv. 

Det går därför inte att behandla eller hjälpa en individ enbart genom att se kroppen från ett 

objektivt perspektiv. Kroppen är en central del för en persons livsvärld och upplevs därför 

utifrån individens subjektiva perspektiv. Vidare förtydligar Ekebergh (2015) att intresset för 

och viljan att förstå en persons livsvärld är avgörande för att kunna se personen som existerar 

här och nu. Det framkom i resultatet att de unga kvinnorna ofta kom i konflikt med sina 

föräldrar eftersom de upplevde att deras subjektiva uppfattningar om sin kropp inte 

accepterades och utgavs för att vara felaktiga. Föräldrarna ansåg att de behövde professionell 

hjälp och samband till deras ovilja kan ses i Schoen et al. (2012) studie som skriver att de 

unga kvinnornas tvångsmässiga beteenden och kontrollbehov påverkade inställningen till att 

söka hjälp negativt då det skulle innebära att de skulle behöva släppa på sin kontroll. Att tappa 

kontrollen över sin kropp kan enligt Lindwall (2017) innebära en minskad trygghet för 

individen. 

Tidigare forskning och resultat visar att den aktuella sjuksköterskan eller behandlaren inte kan 

ta ifrån den drabbades, vad vi kallar störda kroppsuppfattning genom att påpeka att de har fel.  

Konkreta bevis genom till exempel basal kroppskännedom, vikt, BMI och andra mått som ger 

en realistisk bild är ett alternativ som möjligen kan ge den drabbade perspektiv. 

Vidare forskning 

Utifrån den här uppsatsens resultat skulle vidare forskning kunna bedrivas i syfte att ge 

behandlare och vårdpersonal bredare kunskap och förståelse för hur den drabbade upplever 

sig själv, sin kropp och sin sjukdom. Detta skulle kunna förbättra behandlingsmöjligheterna. I 

resultatet framkommer det att den drabbades kroppsupplevelse är raka motsatsen till 

omgivningens. Detta område bör därför studeras mer för att få ett djup i varför den drabbade 

får en så pass skev kroppsuppfattning och vad som kan göras i behandlande syfte. Denna 

uppsats har utgått ifrån kvinnor på grund av att det främst är de som drabbas. Därför bör  

vidare forskning fokuseras på män och deras upplevelser av sjukdomen för att upptäcka 

eventuella skillnader mellan män och kvinnor. 

 

SLUTSATS  

Utifrån den här uppsatsens resultat och diskussion kan vissa slutsatser dras. Anorexia 

förorsakade ett stort lidande, mest framträdande var livslidande och sjukdomslidande. 

Livslidande framkom i form av psykisk ohälsa, ångest och depression. Då sjukdomen blev ett 

faktum och en hälsorisk tillkom begränsningar från omgivningen att utföra vardagliga sysslor 

som att gå till skolan eller utföra fritidsaktiviteter. Detta innebar förödande konsekvenser för 

den fysiska och psykiska hälsan. Upplevelsen av hälsa visade sig dock då den drabbade nådde 

sina personliga mål som var att hålla en hög nivå av kontroll och att minska i vikt. En slutsats 
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som kan dras av detta är att den drabbade faktiskt kan uppleva hälsa under sin 

sjukdomsperiod. 

Yttre faktorer har med största sannolikhet en stor betydelse  för sjukdomens uppkomst och 

förlopp. Hur individen ser på sin kropp och sig själv och sin omgivning kunde bidra till en 

störd kroppsuppfattning och ett växande självhat. Självhat och kontrollbehov bidrog till 

självupptagenheten som stal tid och energi från familj och relationer, vilket gjorde att även 

familj och närstående många gånger blev lidande. Stöd från familj och närstående i 

kombination med rätt vård visade sig dock vara nyckeln till tillfrisknande. 

Det framkom att vårdarens öppenhet och förståelse för patientens livsvärld var avgörande för  

att en vårdande hållning skulle kunna intas, vilket överensstämmer med Hjärnfondens (u.å) 

vetenskapliga åsikt att det finns ett stort behov av forskning som syftar till att skapa en ökad 

förståelse för individen. Under sjukdomens förlopp har den drabbade en annan 

verklighetsuppfattning om sig själv och sin kropp. För att kunna bota sjukdomen och främja 

individens hälsoprocesser måste därför sjuksköterskan eller den som vårdar se verkligheten ur 

patientens perspektiv och kombinera detta med sin medicinska kunskap. Om detta lyckas 

skapas en delaktighet och ett förtroende mellan vårdpersonal och patient, vilket kan bidra till 

ett tillfrisknande och en bättre hälsa för individen. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Sökschema litteratur 

Databas Datum Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Självbiografier Utvalda 

självbiografier  

Libris  2019-10-

16 

anorexia*  1066   

  Anorexia* + 

självbiografi* 

 21   

  anorexia*+ 

självbiografi* 

Språk: 

svenska + 

Typ: bok 

7 Om jag bara vore 

lite smalare 

(Mikaela Urbom, 

2017) 

Om jag bara 

vore lite smalare 

(Mikaela 

Urbom, 2017) 

     Jag vill bara vara 

fin: när perfekt inte 

är nog: en 

självbiografi 

(Stephanie Brown, 

2019) 

 

     Zebraflickan 

(Sofia Åkerman, 

2007) 

Zebraflickan 

(Sofia Åkerman, 

2007*) 

     Paulina vi måste 

prata!: en bok om 

kampen mot 

anorexi och hur det 

är att vara anhörig 

(Paulina Fabricius 

och Monica 

Fabricius, 2015) 

 

     Näringsrik 

(Hanna Grinneby, 

2018) 

Näringsrik 

(Hanna 

Grinneby, 2018) 

     Kenneths 

marionett: min 

kamp mot anorexin 

(Malin Lagerstedt, 

2015) 

Kenneths 

marionett: min 

kamp mot 

anorexin (Malin 

Lagerstedt, 

2015) 

     Det till synes 

omöjliga (Else-

May Löf, 1999) 

 



 

 

Libris 2019-10-

16 

Ätstörning* + 

biografi* 

 86   

  Ätstörning*+ 

biografi* 

Typ: bok 

Språk: 

svenska 

46   

  Ätstörning*+ 

biografi* 

Typ: bok 

Språk: 

svenska 

År: 2014–

2019 

9 (10 

med 

dubblet

ter av 

en 

utgåvor

) 

Från dödstankar till 

livsglädje: 

”ätstörningen höll 

på att ta mitt liv” 

(Malin Rosén, 

2014) 

Från dödstankar 

till livsglädje: 

”ätstörningen 

höll på att ta 

mitt liv” (Malin 

Rosén, 2014) 

     Jonte – rakt från 

hjärtat (Jonathan 

Hedström, Jonas 

Fahlman, 2014) 

 

     Addicted (Camilla 

Näslund, 2014) 

 

     Viktig: från 

matmissbrukare till 

träningsförebild 

(Terese Alvén, 

2014) 

 

     Min egen väg (Ida 

Warg, 2019) 

 

     All in – när livet är 

allt eller inget 

(Emma Igelström, 

2014) 

 

      HKH Victoria – ett 

personligt porträtt 

(Catarina Hurtig, 

2014) 

 

     Hunger: historien 

om (min) kropp 

(Roxane Gay, 

översättning av 

Emö Malmberg, 

2019) 

 



 

 

     Addicted to life! : 

bakom masken 

(Annika Banfield, 

2019) 

 

*Denna bok är äldre än 8 år men vi har valt att ta med den då den är relevant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  

Kvalitetsgranskning     

Titel 

Författare 

Årtal 

Land 

 

Litteratur - 

form  

Ansvarig 

utgivare 

Ort 

Författare Bokens 

tryckni

ng 

Kvalitetsgranskni

ng genom 

Bokens 

innehåll som 

bidrar till 

akademisk 

utveckling i 

vårdvetensk

ap 

Kenneths 

marionett 

 

Malin 

Lagerstredt 

 

2015 

 

Sverige 

Självbiografi Bokförlag: 

Hoi Förlag 

Författaren Malin 

Lagerstedt drabbas 

av anorexia. I 

denna bok 

beskriver hon 

upplevelserna av 

sin sjukdom samt 

vägen till att bli 

frisk. 

Boken 

trycktes 

år 2015 

Redaktör: 

Caroline L Jensen 

Malin 

beskriver hur 

anorexian 

påverkar det 

dagliga livet 

med familj, 

vänner, 

kärlek och 

intressen. 

Hon skriver 

också om 

känslor och 

tankar runt 

sig själv och 

sin sjukdom. 

Zebraflickan 

 

Sofia 

Åkerman 

 

2007 

 

Sverige 

 

Självbiografi Bokförlag: 

Författarhus

et 

Författaren Sofia 

Åkerman som lider 

av anorexia och 

ångest berättar om 

sina 

självdestruktiva 

tankar, 

självskadebeteende

, tvångsvård och 

sin återhämtning.  

Boken 

trycktes 

år 2007. 

Boken har 

granskats av 

bokförlaget 

Sofia 

förklarar hur 

hon upplever 

det enorma 

självhat 

under 

sjukdomen 

och hur det 

påverkar 

hennes 

vardag samt 

henne 

beteende i 

sociala 

sammanhang. 

”Ätstörninge

n höll på att 

ta mitt liv” – 

från 

dödstankar 

till livsglädje 

 

Malin Rosén 

 

2014 

Självbiografi Bokförlag: 

Vinnarbyrå

n AB  

Författaren Malin 

Rosén drabbades 

av anorexia och 

skriver om hur 

hennes låga 

självkänsla drev 

henne allt djupare 

ned i sjukdomens 

mörker. 

Boken 

trycktes 

år 2014. 

Boken granskades 

av förlaget 

Malin skriver 

om hur 

hennes 

självkänsla 

bidrog till 

sjukdomen 

och vikten av 

att stärka 

självkänslan 

för att lyckas 



 

 

 

 

Sverige 

besegra 

sjukdomen 

och hur 

inställningen 

till saker och 

ting spelar en 

viktig roll.  

Näringsrik 

 

Hanna 

Grinneby 

 

2018 

 

Sverige 

 

Självbiografi Bokförlag: 

Nomen 

förlag, 

Visby 

Författaren Hanna 

Grinneby 

drabbades som 15-

åring av anorexia. 

Boken beskriver 

hennes liv och 

upplevelse av att 

lida av sjukdomen 

anorexia. 

Boken 

trycktes 

år 2018, 

sex år 

efter att 

hon fick 

diagnos

en. 

Boken granskades 

av förlaget 

Hanna 

beskriver 

livet med 

anorexia, de 

utmaningar 

hon ställdes 

inför i skolan 

och i 

samband med 

tillfrisknande

t.  

Om jag bara 

vore lite 

smalare 

 

Mikaela 

Urbom 

 

2017 

 

Sverige 

 

Självbiografi Bokförlag: 

Ekerlids 

Förlag, 

Stockholm 

Författaren 

Mikaela Urbom 

drabbades av 

anorexia som 15-

åring.   

Boken 

trycktes 

år  

2017 

Boken granskades 

av förlaget 

Mikaela 

skriver om 

sjukdomstide

n samt hur 

viktigt det är 

att hamna rätt 

när det 

kommer till 

vård. 

Min sanning 

– kampen 

mot anorexia 

nervosa 

 

Hilma 

Årestedt 

 

2019 

 

Sverige 

 

 

 

Självbiografi Storyline 

 

Författaren Hilma 

Årestedt drabbades 

av anorexia för 5 

år sedan 

Boken 

är tryckt 

år 2019 

Boken granskades 

av förlaget 

Hilma 

berättar med 

sina egna ord 

om 

sjukdomen 

som hon 

kämpat mot 

de senaste 

åren. Hon 

beskriver 

sjukdomsförn

ekelse och 

förtroendet 

hon finner för 

andra unga 

kvinnor som 

också 

drabbats av 

sjukdomen. 


