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ABSTRACT 

 
Objective: Eating disorders have become a more common problem in today’s society and the 
number of people seeking treatment is increasing. Therefore, the public is demanding more 
information about this topic. Anorexia Nervosa includes a nervous loss of appetite and most 
frequently, the victims are young women. 

Aim : The aim of this study is to describe women's experiences of living with anorexia. 

Method: This literature study has a qualitative design and consists autobiographies. The 
results are described using a qualitative content analysis method with a focus mainly on 
author’s accounts.  
Results: The women found themselves constantly in conflict between health and sickness. 
Although the disorder appeared to provide benefits, the women were simultaneously dealing 
with torture from an inner monster. These women shared similar personality traits including 
high self-expectations and they experienced common feelings like shame, guilt, fear and self-
hatred. Several of the women also felt violated during treatment processes. Important factors 
in recovering from anorexia were support and self-determination. 
Conclusion: It is important to understand that anorexia brings both positive and negative 
feelings to the affected.  That knowledge can hopefully make it easier to understand how this 
disease affects whole human being and each individual’s needs differently.   
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INLEDNING 
 

”Hur kan någon välja att svälta när det finns gott om mat?” Hur kan någon som är tydligt avmagrad 
påstå att hon är tjock?”  Hur kan man hjälpa dessa människor?" (Clinton & Norring, 2002).  

Allt fler människor söker vård för ätstörningar och även allmänheten efterfrågar mer kunskap 
omkring ämnet. Ätstörningar blir ett allt vanligare problem i dagens samhälle (Clinton & 
Norring, 2002).  Det är vi som sjuksköterskor som ska kunna hjälpa de sjuka och ge svar på 
allmänhetens frågor kring sjukdomen.  

Vi anser att detta ämne är något som man som allmänsjuksköterska kan stöta på inom flertalet 
arbetsplatser i yrkeslivet. Även om det till en början är en psykisk sjukdom kan den ge 
somatiska komplikationer. Det är också viktigt att känna till hur en människa med anorexia 
kan uppleva sin livsvärld för att därmed förhoppningsvis kunna bemöta personen på ett 
empatiskt och individuellt sätt.  Det är viktigt att inse att alla kvinnor som drabbats av 
anorexia inte upplever sjukdomen likadant. Upplevelser kan vara annorlunda inom samma 
land, kultur och religion liksom det kan vara olika beroende på land, kultur och religion. 
Enligt Wiklund (2003) är det av stor vikt att se patienten som unik och expert på sin egen 
situation. 

Med denna uppsats hoppas vi kan ge en övergripande inblick, både för allmänheten och för 
vårdpersonal, om hur det är att leva med anorexia. 

BAKGRUND 

Historik  
Anorexia Nervosa betyder nervös aptitlöshet och första gången en medicinsk beskrivning 
gjordes av det som idag kallas just anorexia nervosa var 1694 och det sågs då som en psykisk 
störning. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet förekom beskrivningar av anorexia 
allt mer och fortfarande ansågs det vara ett psykologiskt problem. År 1914 och en lång tid 
framåt beskrevs det däremot som en hypofysär dysfunktion som ledde till en allvarlig 
viktförlust. Under 1930-talet intresserade man sig återigen för psykologiska orsaker och under 
1940- och 50-talet fanns ett psykoanalytiskt synsätt som innebar att vägran att äta var ett 
försvar mot undanträngda sexuella fantasier. På 1960- och 70- talet hävdades att en människa 
som drabbats av anorexia speglade ett behov av autonomi, kompetens, kontroll och 
självrespekt och största vikten lades på mor och barnrelationen. På 1980-talet framkom 
begreppet viktfobi för att förklara en rädsla för både psykologiska och biologiska 
konsekvenser att nå normalvikt. Idag ser man till största delen ätstörningar som en sjukdom 
som beror på ett flertal olika faktorer (Norring & Clinton, 2002). 
 
Vid de medicinska beskrivningarna av anorexia nervosa som gjordes 1873 var det framförallt 
fyra symtom som det fokuserades kring, nämligen att sjukdomen gällde flickor och unga 
kvinnor som var utmärglade på grund av ett minskat matintag som följdes av förstoppning 
och menstruationsbortfall. I bilden ingick även rastlöshet och brist på sjukdomsinsikt. Bilden 
av sjukdomen har utvecklats med åren och under 1960- 70- talet sågs anorexia som självsvält 
och en strävan efter att bli smal och tyngdpunkten lades nu på en patologisk, dvs. sjuklig, 
kroppsuppfattning och ett starkt kroppsförakt (Norring & Clinton, 2002). 
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Under 1970- 80- talet var kriterierna för att diagnostisera anorexia stränga, vilket idag skulle 
innebära att många med sjukdomen förbises. Kriterierna då var en viktförlust med 25 procent 
av den ursprungliga kroppsvikten, aptitlöshet och en sjukdomsdebut före 25 års ålder. Från 
och med 1994 klassas anorexia inte längre som åldersrelaterat och dagens 
diagnostiseringskriterier började då gälla (Se under rubrik diagnostisering s. 3) (Norring & 
Clinton, 2002). 
 

Förekomst och orsak vid Anorexia Nervosa 
Det är svårt att säga en exakt statistisk siffra på hur många som lider av anorexia, olika studier 
ger nämligen olika svar. Dessutom utgår man ifrån olika kriterier och definitioner av 
ätstörningar. De som oftast drabbas är unga kvinnor vanligen mellan 13-20 år (Hessov, 2001). 
Ca 10 % av de diagnostiserade är unga män (Norring & Clinton, 2002). I västvärlden 
diagnostiseras idag ca 1-5 nya fall per 100 000  invånare och år (Hessov, 2001). 

Det finns ingen känd orsak till varför människor drabbas av anorexia, men förekomsten av 
sjukdomen blir allt vanligare. Eller är det så att den ökade uppmärksamheten gör att fler fall 
diagnostiseras? Kriterierna för att få diagnosen anorexia har, som nämnts, ändrats över tid och 
även detta gör det svårt att avgöra om antalet sjukdomsfall har stigit (Ibid). 

 
Utlösande faktorer som anses viktiga för att drabbas av ätstörningar är bantning och olika 
former av trauma. Troligtvis samspelar biologiska, sociokulturella och psykologiska faktorer. 
Det finns även forskare som inte anser att bantning och trauma är riskfaktorer utan menar 
istället att personlighetsdrag som exempelvis perfektionism, tvångsmässighet och negativ 
självbild spelar en större roll (Clinton, Engström & Norring, 2002).  
 
Även skönhetsidealen i dagens samhälle anses vara en bidragande faktor till att människor 
drabbas av sjukdomen och stort fokus läggs på den "perfekta" kvinnokroppen inom många 
medieområden (Hessov, 2001). 
 

Symtom 
Det vanligaste kännetecknet när det handlar om Anorexia Nervosa är kraftig avmagring som 
en följd av ett mycket lågt födointag. Detta kombineras ofta med allt för stor mängd träning 
och motion i förhållande till det låga födointaget. Många av de drabbade lider också av en stor 
rädsla för att gå upp i vikt och vill snarare tappa ännu mer i vikt (Hessov, 2001). 

De fokuserar ofta överdrivet mycket på sin vikt och kroppsform och deras kroppsuppfattning 
är många gånger störd. De kan till exempel se sig själva som feta i spegeln då de i själva 
verket är avmagrade (Ibid).  

Ofta har människor som är drabbade av anorexia bra kunskaper om livsmedels kaloriinnehåll 
och det är inte ovanligt att patienten har ett tvångsmässigt ätbeteende som innehåller någon 
form av ritual exempelvis att maten ska tuggas ett visst antal gånger innan den får sväljas 
(Ibid). 

Att klä sig i för stora och slappa kläder hör ofta till vardagen hos den drabbade personen, detta 
för att dölja sin egen kropp. Det gör att det kan vara svårare att upptäcka och diagnostisera 
sjukdomen (Ibid).   
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Andra fysiologiska symtom på sjukdomen är minskad sexlust, frusenhet, förstoppning, 
långsam puls och ökad kroppsbehåring. Svår avmagring med ett lågt kalium och magnesium 
kan tillsammans med lågt blodtryck göra att sjukdomen leder till döden (Ibid). 

 

Diagnostisering 
En diagnostisering bör göras så fort som möjligt för att förbättra prognosen (Hägglöf, 2002).  
Kriterier för att diagnostiseras med anorexia är att den drabbades kroppsvikt konstant är högst 
85 procent av den förväntade vikten, att individen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt, 
detta trots att personen ofta redan är underviktig, att den drabbade förnekar allvaret i den låga 
kroppsvikten, samt en utebliven menstruation i minst tre på varandra följande menstruationer 
(amenorré). Anorexia delas även upp i två olika typer där den ena innebär anorexia med 
enbart självsvält (litet energiintag) och den andra innebär anorexia med hetsätning eller även 
kallat självrensning som innebär att personen till exempel framkallar kräkning eller 
missbrukar laxermedel och vätskedrivande medel (Norring & Clinton, 2002). I den senare 
gruppen finns det ofta en bristande impulskontroll och dessa individer har mycket gemensamt 
med bulimipatienter (Hessov, 2001).  

 

Behandling 
Forskning visar att den mest framgångsrika behandlingen vid anorexia är en balanserad 
blandning mellan psykologiska och somatiska metoder (Hägglöf, 2002).  
 
En stor del av behandlingen går ut på att ge stöd genom psykoterapi och miljöterapi. Målet 
med detta är att få stopp på det störda ätbeteendet och viktminskningen, men även att 
patienten ska öka i vikt. Behandlingens huvudmål delas upp i sex delar som innebär att uppnå 
och sedan behålla normal näringsstatus, att stabilisera ett normalt ätbeteende, kunna förhålla 
sig till mat på ett sunt sätt, att kunna känna hunger och mättnadskänsla, ha en sund 
kroppsuppfattning, samt att kunna fungera normalt i vardagen Dessa mål uppnås med hjälp av 
kostbehandling, behandlingsteam och medicinsk behandling (Hessov, 2001). 
 
Prognosen påverkas av tillståndets svårighetsgrad, men de senaste studierna påvisar att 50 
procent blir friska och den andra hälften hamnar i en kronisk sjukdom som ger sociala, 
somatiska och psykiska hinder i vardagen (Hessov, 2001). 
 
Jones, Evans, Bamford och Ford (2008) har i sin kvalitativa studie eftersträvat att komma 
fram till att påvisa skillnaden på livskvalité mellan de individer som fått terapeutisk 
behandling och de som avstått eller hoppat av. De använde sig av intervjuer och den största 
skillnaden som visade sig var att de patienter som genomgått terapin inte längre isolerade sig 
lika mycket från omgivningen, de var redo att inleda mer intima relationer, börja arbeta eller 
studera och upplevde en mer positiv syn på sin egen kropp. Deras attityd och beteende var 
också förändrat.  
 
 
Att leva med Anorexia Nervosa  

I en kvantitativ studie gjord av Karpowicz, Skärsäter och Nevonen (2009) hade de som syfte 
att undersöka eventuella förändringar i självkänsla, självförtroende, viktfobi, samt missnöjet 
med kroppens utseende hos patienter före och efter behandling. Det framkom att alla 
kategorier förbättrades efter att kvinnorna genomgått behandling.   
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Wildes, Ringhams och Marcus (2010) studie visar att individer som drabbats av anorexia har 
en tendens att undvika känslor, då deras syfte i studien var att belysa personer med anorexias 
sätt att förhålla sig till sina känslor. De ville också finna klarhet i om det fanns något samband 
mellan undvikandet av känslor, depression - och ångestsymtom, samt anorexia. Det framkom 
av studien att det fanns ett starkt samband mellan dessa.  

 
Cooper, Deepak, Grocutt och Bailey (2007) har gjort en kvalitativ studie där meningen var att 
få fram upplevelsen av att känna sig tjock. De intervjuade kvinnor med anorexia, kvinnor som 
bantande och även kvinnor som inte gick på någon särskild diet. Hos samtliga var det vanligt 
att man kände sig tjock. Den stora skillnaden mellan kvinnorna var dock att de med anorexia 
upplevde de negativa känslorna, som kan upplevas när man känner sig tjock, mer intensivt.  
 
I en kvalitativ intervjustudie gjord av Button och Warren (2001) hade de som syfte att belysa 
anorexipatienters syn på sin egen sjukdom och upplevelser kring behandling och hjälp, samt 
att se till dessa individers sociala och psykologiska funktion.  Resultatet i studien konstaterade 
att den drabbade oftast hamnat i sjukdomen på grund av att de tappat kontrollen över sina liv 
eller haft det kämpigt i relationer. De isolerade sig under sjukdomstiden och för de flesta var 
behandlingen något som var till stor hjälp.  
 
Syftet med Serpell, Treasure, Teasdale och Sullivan (1999) studie var att undersöka attityden 
till Anorexia nervosa hos de individer som själva lever med sjukdomen. Det var en kvalitativ 
studie där informanterna ombads skriva två brev till sin anorexia - ett brev där den 
behandlades som en vän och ett brev där den behandlades som en fiende. Fördelar som 
framkom i resultatet var bland annat en känsla av att vara omhändertagen, att ha kontroll och 
att vara speciell. Nackdelar visade sig bland annat vara ständiga tankar på mat och att 
sjukdomen förstörde relationer. 
 
I en kvantitativ studie som handlar om att ta reda på om existentiella frågor kan förknippas 
med symtom som förekommer vid anorexia, jämfördes kvinnor i olika åldrar med anorexia 
med kvinnor som inte lider av sjukdomen. Det som framkom var att det finns samband mellan 
anorexia och existentiellt välbefinnande bland kvinnor över 30 år, men inga samband kunde 
identifieras bland de yngre (18-30 år) (Fox & Leung, 2008).  
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Ansatsen i uppsatsen inriktas mot holismen då Sohlberg och Sohlberg (2009) menar att den 
fokuserar sig på en helhetssyn. Helhetssyn innebär att man måste se till hela människan och 
dess totala situation och är något som eftersträvas inom vård och omsorg. De skriver också att 
holismen ofta används i samband med textanalys, som denna studie består av (Sohlberg & 
Sohlberg, 2009). 

Hälsa 
Enligt Wiklund (2003) är det först när människan upplever ohälsa som många börjar 
reflektera över vad hälsa egentligen är. Hälsa innebär inte bara frånvaro av sjukdom utan kan 
även uppnås vid upplevelsen av sundhet, friskhet och välbefinnande. Hälsa är något 
människan är och inte något man har och att vara hälsa innebär att människan upplever sin 
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egen helhet och hälsa bäst. Samhället eller vetenskapen kan inte avgöra om en människa 
upplever hälsa eller ohälsa, utan detta kan bara personen i fråga själv avgöra.   

Välbefinnande 
Det är lika viktigt att eftersträva och främja välbefinnandet som det är att lindra lidandet 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Välbefinnande är något som kan 
uppnås trots sjukdom och lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Målet med vårdandet är att 
patienten ska kunna uppnå en känsla av välbefinnande och det är viktigt att känna till att 
välbefinnande är något unikt och personligt för varje individ. Det är relativt lätt att för stunden 
få patienten att känna välbefinnande med hjälp av enkla handlingar som till exempel att få bli 
tilltalad vid namn. Alla behöver känna att någon bryr sig och att man bli sedd (Dahlberg et al. 
2003).  

 

Lidande 

Enligt Dahlberg et al. (2003) kan människan uppleva tre olika sorter lidande. Det första är 
livslidande som innebär ett lidande i den egna livssituationen och kommer i levandets alla 
olika faser. Den andra formen av lidande är det så kallade sjukdomslidandet där människor få 
utstå lidande till följd av en sjukdom eller annan ohälsa. Den tredje formen av lidandet är 
vårdlidande som egentligen är ett onödigt lidande, eftersom det orsakas av vårdpersonal med 
ett bristfälligt vårdande. Enligt Wiklund (2003) kan lidandet beskrivas som en känsla av att 
förlora kontrollen och lidandet kan också vara en kränkning, ett hot eller en förlust av den 
egna människan. 

 

Livsvärld 
Livsvärlden är den verklighet som den enskilda människan lever i och varje människas 
livsvärld är unik. För att se till patientens egen livsvärld är det viktigt att lyssna och vara 
uppmärksam (Wiklund, 2003).  Att se till människans livsvärld innebär att man 
uppmärksammar vardagsvärlden och den dagliga tillvaron hos varje individ. Livsvärlden 
formas efter erfarenheter och upplevelser (Dahlberg et al., 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). 
Vi lever i världen via vår livsvärld och det är genom den som vi finner meningen med livet. 
Den ger oss möjlighet att exempelvis älska, hata, tycka, tänka, leka och arbeta (Dahlberg et 
al., 2003).   

 

Subjektiv kropp  
I Wiklund (2003) anges ett uttalande av Merleau-Ponty (1997) om begreppet subjektiv kropp. 
Han menar att människans dynamiska väsen är vår subjektiva kropp och den bär på både 
individens upplevelser och identitet. Vi skapar en bild av oss själva och omvärlden med hjälp 
av våra sinnen och därmed kan bilden av oss själva och omvärlden också förändras ex. på 
grund av en sjukdom.  
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PROBLEMFORMULERING  
 

Anorexia blir som sagt ett allt vanligare problem i samhället (Clinton & Norring, 2002) och 
det är ett sjukdomstillstånd som påverkar den drabbade både psykiskt och fysiskt Det är 
viktigt att som sjukvårdpersonal ha en inblick i människans livsvärld och ha förståelse för 
tankar, känslor och upplevelser (Wiklund, 2003) och på så vis gör att personen känner ett 
bättre stöd inom vården. Då kan deras individuella behov främjas och de kan bemötas på ett 
empatiskt sätt som inger hopp.  

 
Författarna till denna studie tror att det inte är ovanligt att människor som drabbats av 
anorexia söker vård på grund av andra sjukdomstillstånd som blir en följd av anorexian och 
att det heller inte är ovanligt att den drabbade personen inte inser allvaret i sin sjukdom.  
Författarna anser att det är viktigt att försöka förstå hur människor med anorexia upplever sin 
livsvärld när bilden de har av sig själva inte stämmer överrens med bilden alla människor runt 
omkring dem har. 
 
Även om det finns forskning kring ämnet så är frågan om vårdpersonal verkligen har 
tillräckligt med kunskap om upplevelser hos individer med anorexia? Om kunskapen finns så 
kan uppsatsen förhoppningsvis ändå vara en tankeställare som ger en ny förståelse. 
Författarna menar att det är viktigt att man ser den bakomliggande orsaken till problemet och 
att man inom den somatiska vården inte bara fokuserar på de fysiska plågorna och dess 
konsekvenser och därigenom glömmer bort människan bakom sjukdomen. Att ha kunskap 
kring upplevelser hos individen som drabbats av anorexia kan vara till stor hjälp för att se 
människan som en helhet. Det är därför av betydelse att göra en studie som beskriver hur 
människor som lever med anorexia upplever situationen.  
 
Författarna anser att det är av stor vikt att allmänsjuksköterskan har kunskap om hur 
sjukdomen påverkar den drabbades livsvärld och hur de upplever bemötandet i vården för att 
på så vis kunna bibehålla det som fungerar bra och förbättra det som patienterna är missnöjda 
med.  

SYFTE 
 

Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa. 

METOD 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. Detta för att studiens 
syfte var att beskriva informanternas egna upplevelser. Enligt Polit och Beck (2009) är en 
kvalitativ ansats bra att använda sig av när man vill ha fram människans enskilda upplevelse 
av saker och ting. Tanken med studien var att uppmärksamma människans enskilda livsvärld, 
vilket inte är något mätbart och handlar endast om människors upplevelser och erfarenheter 
(Dahlberg et al.). Med hjälp av berättelser, som en biografi består av, kan både det dolda 
(latenta) genom tolkning och det öppna och synliga (manifesta) hittas (Friberg, 2006). Denna 
studie har fokuserat på att uppmärksamma det manifesta och den har baserat sig på ett 
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vårdvetenskapligt synsätt som innebär att se människan som en helhet (Dahlberg, et al., 
2003). 

 

Datainsamling 
Som material till studien har självbiografier använts. Självbiografi är en berättelse där 
personens egen livsvärld berättas av individen själv. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 
är dagböcker och berättelser en bra metod när man eftersträvar att belysa en människas 
upplevelser mer detaljerat och personligt. 

 

Urvalsförfarande 
Inklusionskriterierna för att ingå i studien var kvinnor födda på 70 – och 80 – talet i Sverige 
och som levt eller lever med anorexia och biografin skulle också vara skriven av individen 
själv. Självbiografier skrivna av kvinnor som föddes innan 70 - talet, utländska författare, 
män, personer med andra ätstörningar än anorexia, däribland personer med exempelvis både 
anorexi och bulimi, samt biografier skrivna av någon annan en den drabbade personen själv, 
exempelvis en mor, exkluderades.  

 

För att hitta relevant litteratur till studien gjordes en noggrann sökning i databasen Libris, som 
enligt Willman, Stolz och Bahtsevani (2006) är en svensk, nationell bibliotekskatalog där 
stora delar av litteratur skriven från 1866 och fram till idag går att hitta. Sökorden som 
användes var Biografi*, Anorexi*, vilket resulterade i 28 träffar. Sju av biografierna togs bort 
med detsamma då de hade utländska författare. Fyra biografier var skrivna av kvinnor födda 
innan 70-talet och en biografi var skriven av en mor till en drabbad, därför exkluderades även 
dessa 5. Då återstod 16 böcker. Nio av dessa träffar var böcker som redan inkluderats eller 
exkluderats i studien, men som återigen dök upp fast i ett annat format exempelvis i talbok 
eller på annat språk. De var alltså dubbletter. Då fanns 7 böcker kvar som alla stämde in på 
studiens inklusions – och exklusionskriterier. Genom att läsa böckernas sammanfattningar 
konstaterades att i en av böckerna led kvinnan av både anorexia och bulimi. Därför togs även 
denna bort. För att ytterligare försäkra sig om att ingen relevant litteratur inom området fallit 
bort kontaktades två bibliotekarier för ytterligare granskning. De kunde inte hitta några fler 
böcker och därmed hade studiens sex självbiografier valts ut. Se tabell 1. En vidare 
beskrivning av dessa biografier finns i bilaga 1.  
 
 

Tabell 1. Redovisning av sökning av självbiografier 

Databas Sökord Antal träffar Valda självbiografier 
LIBRIS Anorexi* Biografi* 28 Mattsson & Gansmoe (2006) 

Nordlund (2006) 
Strandberg (2000) 
Subhonen From (2008) 
Åkerman (2007) 
Österberg (2007) 
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Analys 
Analysmetoden som har använts i studien beskrevs i Graneheim och Lundman (2004) och var 
enligt dem en bra metod vid analys av kvalitativa studier. Den innebar en beskrivande 
innehållsanalys som var till fördel när man skulle analysera stor mängd data som exempelvis 
intervjuer, dagböcker, journaler och biografier.  
 
Analysen påbörjades med att böckerna lästes av författarna till föreliggande studie var för sig 
och därigenom bildades en egen uppfattning om helheten i biografierna. Anteckningar och 
intressanta sidnummer skrevs undertiden som genomomgång av litteraturen gjordes. Därefter 
diskuterades biografiernas innehåll gemensamt och de delar av texterna som stämde in på 
studiens syfte lästes ännu en gång för att sedan bilda meningsbärande enheter. De 
meningsbärande enheterna kondenserades, vilket innebar att texten förkortades utan att dess 
innebörd förändrades och blev därmed lättare att hantera samtidigt som det centrala i 
innehållet kom fram. Processen ledde sedan till kodning av innehållet. Koderna jämfördes 
med fokus på likheter och skillnader som sedan blev utgångspunkten för resultatdelens 
kategorier och subkategorier (Graneheim & Lundman 2004). Se tabell över analysexempel i 
bilaga 2.  
 
Under analysprocessen började författarna analysera var och en för sig och jämförde sedan 
sina tankar och idéer tillsammans. Vid jämförelsen av de båda analyserna diskuterades 
olikheterna och likheterna och det framkom tillslut en gemensam slutsats. Detta var en metod 
som enligt Polit och Beck (2009) kallas för ”investigator triangulation” och var en bra metod 
för att försäkra att alla relevanta meningsbärande enheter kommit med. 
 
Under hela arbetsprocessen har författarna haft ett bra samarbete och arbetat gemensamt med 
varje område.  
 

Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska deltagandet vara frivilligt och samtycke ges efter 
att information om studien framkommit. All information ska behandlas konfidentiellt och bara 
användas till forskningsändamål.  

 

Studien har följt Helsingforsdeklarationen, men det behövdes däremot inte något samtycke till 
denna studie eftersom den innehåller självbiografier, vilket betyder att författaren redan valt 
att publicera sina upplevelser till allmänheten. Det var däremot viktigt att skrifterna 
behandlades med respekt, att inga egna värderingar lades in och att i så stor utsträckning som 
möjligt återberätta innehållet från materialet utan att förvränga texten. Risken för att misstolka 
böckernas innehåll minskade då det beslutades att inte ha böcker på annat språk än 
författarnas modersmål.  
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RESULTAT 

 

Analysen av sex självbiografier resulterade i fem kategorier med respektive subkategorier. Se 
tabell 2.  

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier.  

Kategori Subkategorier 

Konflikt mellan det friska och det sjuka 
 

Kvinnornas upplevelse av anorexians 
fördelar 
Monstret 
Visa och dölja sjukdomen för omgivningen 

Orsaker till sjukdomen 
 

Personlighetsdrag 
Samhällets krav och ideal 

Känslornas olika uttryck 
 
 

Skam och skuld  
Ensamhet  
Rädsla 
Ångest och andra psykiska besvär 
Självhat  
Ansvar  
Känslor och tankar kring mat 

Upplevelser av vården 
 

Vårdpersonalens bemötande  
Känslan av kränkning 
Upplevelserna av behandlingen 

Vägen mot ett friskare liv 
 

Att hitta ett intresse  
Stöd och miljöombyte 

 

Konflikt mellan det friska och det sjuka  

Kvinnornas upplevelse av anorexians fördelar 

Kvinnorna upplevde en del fördelar med att leva med anorexia. De skaffade ett 
självförtroende i att vara sjuka och det var något de var bra på. De fick genom sjukdomen en 
möjlighet att synas och ta plats och några fick den bekräftelse som de sökte. För några var 
lycka samma sak som att vara smal ”Svältland är ett land som lockar med lycka. Lycka om 
man är tillräckligt duktig, lycka om man inte äter, lycka ju mindre man väger.” (Mattsson & 
Gansmoe, 2006 s. 3). Några såg det som smickrande om andra sa att de var smala eller att 
rumpan var benig. Det ingav en känsla av stolthet och de kände sig lyckade om de fick höra 
att de var magra. De kände sig starka och stolta när de lyckats plåga sig själva genom att 
svälta sig. Vissa upplevde att de fick en kick av att träna och andra skriver att de istället 
uppnådde samma kick när vågen visade på viktnedgång. På ett sätt var sjukdomen deras bästa 
vän och de beskriver att de kände en trygghet i den, det sågs av någon även som en trygghet 
att döden alltid fanns som en sista utväg. Många ställde sig frågor som rörde deras egen 
identitet, vem de var utan sjukdomen och vad de ville göra med sitt liv. För dem var 
sjukdomen en trygghet och deras enda identitet.  
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Monstret 

Kvinnorna förklarade att de hade ett slags monster inom sig, att det fanns två olika krafter 
inom dem som drog åt olika håll. Monstret klankade ner och såg allt de gjorde negativt. 
Monstret blev aldrig nöjd utan hittade alltid något att klaga på. Det menade att de inte var 
värda någonting och att de inte kunde klara av ens de enklaste sakerna. Kvinnorna hade olika 
namn på sina inre monster som exempelvis Lucifer, Trassel och den inre rösten. Monstret 
blev det onda som tog makt över deras liv och stod för tankarna och handlingarna bakom det 
självdestruktiva beteendet. Kvinnorna i studien styrde inte över sina egna tankar, känslor och 
sitt beteende, det var det monstret som gjorde. De upplevde en känsla av stolthet när de 
lyckats uppfylla monstrets krav. Det var en daglig konflikt mellan det friska och det sjuka 
inom kvinnorna där en del ville bli frisk och en annan ville det inte. Det förklarades som att de 
hade två identiteter - det onda och det goda. 

 

”Trassel tvingade mig att duscha i iskallt vatten för att få kroppen att förbruka mer energi då 
den försökte upprätthålla kroppstemperaturen. Trassel tyckte att jag skulle stå istället för att 
sitta, gå i stället för att stå och springa i stället för att gå. Trassel låste eventuella hissar, så 
jag tvingades alltid ta trapporna.” (Strandberg, 2000, s.23). 

 

Visa och dölja sjukdomen för omgivningen  

Kvinnorna beskrev flera motsägande känslor och tankar som exempelvis att de inte ville ses 
som den sjuka av omgivningen och att de inte vill ha ömkan och medlidande. De skrev 
samtidigt att sjukdomen var ett uttryckssätt och ett sätt att sticka ut från mängden och synas. 
De ville uppmärksammas samtidigt som de ville vara normala och vara som alla andra. Några 
hade känslor av att de ville vara så magra att alla reagerade, för att det som syntes gick att 
förstå. En kvinna påpekade att det hade varit enklare att ha en fysisk skada som syntes på 
utsidan som till exempel ett brutet ben under den period då hennes egen sjukdom utåt sett inte 
var synlig. 

 

Sjukdomen var ett sätt att kommunicera med omgivningen då de hade svårigheter att uttrycka 
och visa sina känslor och tankar på annat sätt. Att då istället göra sig illa genom självsvält var 
en signal och ett rop på hjälp om att de inte mådde bra innerst inne. 

 

De upplevde att det var svårt när människor runt omkring antog att de var friska efter några 
kilos viktuppgång eftersom ingen visste vilka tankar och känslor de hade inombords. För 
kvinnorna var det då en av de svåraste utmaningarna började, nämligen att orka kämpa vidare 
mot ett liv som frisk och inte falla tillbaka och återigen kommunicera med sitt inre monster. 
De ansåg därför att det var bättre att inte se frisk ut på utsidan innan de även kände sig friska 
på insidan. Någon upplevde att hon fick signaler från omgivningen att det var svårt att förstå 
hur en ung tjej som såg så glad ut kunde ha så ont i själen. 

 

Samtidigt som kvinnorna ville att människor runt om kring dem skulle se att de inte mådde 
bra ville de även dölja sin sjukdom. De ville att människor skulle se hur lite de åt samtidigt 
som de smög med det. De berättade i sina biografier att de under sin sjukdomstid började hitta 
på lögner och ursäkter, de dolde saker och lurade människor i sin omgivning. Det berättades 
att de överlistade sina familjer när det gällde matintaget och de låg hela tiden steget före dem 
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tankemässigt för att inte bli påkomna med att inte äta. Sjukdomen fick familjer att spela ut 
varandra och bli ovänner.  

 

Några av kvinnorna jämförde sig själva med missbrukare eftersom de liksom många 
missbrukare dolde och ljög för att komma undan med sitt missbruk. De valde att inte lyssna 
när omgivningen nämnde något om sjukdomen och de förnekade under lång tid allvaret i 
situationen.  

 

”En del ledsna människor väljer alkoholen. Andra går till knarket, eller till jobbet och blir 
arbetsnarkomaner. Det finns mycket man kan missbruka. Själv valde jag svälten och 
självskadandet, det var det som bäst uttryckte det jag kände. ”(Åkerman, 2007, s.225). 

 

Orsaker till sjukdomen 

Personlighetsdrag 

Kvinnorna letade efter en orsak till varför just de hade drabbats av sjukdomen. De upplevde 
att det hade varit lättare att ha en tydlig orsak att lägga all skuld på. De menade att genom att 
utgå från sig själva, hade de insett att det går att drabbas även om man har haft en trygg och 
lycklig uppväxt. De beskrev att de trots det upplevde att de var otrygga och ångestfyllda 
inombords och att det var deras personliga läggning med mycket grubblande som fick dem att 
bli sjuka i anorexia. 

 

”Allt vore så mycket lättare om det fanns en tydlig orsak att lägga all skuld på. Bara en enkel 
förklaring, en slags psykologisk syndabock. Men den finns inte. Det som kan finnas är en 
cocktail av olika förutsättningar som tillslut, när alla ingredienser krockar, exploderar och 
förstör allt.”  (Nordlund, 2006, s. 14-15). 

 

Något som kvinnorna hade gemensamt var att de innan sin sjukdomsstart hade mycket höga 
krav på sig själva. För någon var Mycket Väl Godkänd på en tenta i skolan detsamma som att 
vara en lyckad dotter. Känslor som upplevdes var att de var tvungna att vara perfekta, de 
skulle vara omtyckta och vara alla till lags, de skulle kämpa för andras skull, leva som andra 
ville och även leva upp till omgivningens alla krav. Detta ledde till att kvinnorna började 
tvivla på sig själva och vilka de egentligen var, de blev osäkra och förvirrade. De upplevde att 
de inte fick misslyckas och att de var tvungna att visa att de dög. Att vara snäll och lydig var 
ett måste och de bar på känslan av att inte räcka till för alla och de hade svårt att säga nej. 
Några beskrev att de bar en mask inför omgivningen då de tvingade sig själva att bita ihop för 
att inte visa hur de innerst inne mådde.  

 

”Jag kunde inte leva upp till omgivningens förväntningar och framför allt inte till mina egna 
krav, krav på att alltid vara duktig och alltid ställa upp för andra….Jag hade alltid varit mån 
om att vara andra människor till lags och bli omtyckt av alla.” (Strandberg, 2000, s. 11). 
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Kvinnorna hade ett stort behov av att ha kontroll och de beskrev sig själva som oroliga och 
rädda och att de behövde ha struktur i allt de gjorde. När de kände att de inte hade kontroll på 
tillvaron och sitt kaosartade inre tog de istället kontroll över sitt matintag. Det ledde till att 
sjukdomen istället tog kontroll över deras liv och de kunde inte annat än att lyda sitt inre 
monster. När de sedan kommit under behandling tyckte några att det var skönt att någon 
annan övertog kontrollen, vilket innebar att det inte var de själva som gick emot monstrets 
vilja. 

 

Samhällets krav och ideal 

Kvinnorna beskrev en ständig konkurrens, press och stress i samhället. Några skrev att 
sjukdomen började som en vanlig bantning som sedan gick över styr. De jämförde sig hela 
tiden med andra och satte upp mål om att de skulle väga minst av alla.  

 

Vissa menade att det fanns krav på att man skulle tycka att man var tjock. Någon upplevde att 
fotomodellerna log hånfullt mot henne och beskrev hur läraren i hemkunskap pratade om 
nyttig mat och farlig mat som man blev tjock av. Vissa menade också att samhällets 
skönhetsideal definitivt bidrog till att de drabbades av anorexia. De tyckte att samhället 
präglades av för mycket utseendefixering och att människor matades med budskapet om att 
smal var detsamma som framgångsrik och lycklig. Några ansåg att många troligtvis 
påverkades av skönhetsidealen omedvetet eller mot sin vilja.  

 

Kvinnorna skrev om alla krav som de upplevde ställdes på en kvinna. För någon var en 
kvinnlig kvinna samma sak som att ha en slank kropp med smala ben, fast rumpa, platt mage 
och smala armar. De skulle till exempel alltid vara glada och förstående mot sina pojkvänner 
och alltid finnas till hands för andra. En kvinnlig kvinna skulle inte äta särskilt mycket utan 
bara peta i en sallad och skulle vara förstående, kloka och överseende.  

 

Känslornas olika uttryck  

Skam och skuld 

Kvinnorna upplevde en känsla av skam och skuld inför sin familj och sina vänner på grund av 
vad de orsakat dem. Vissa upplevde att de inte längre passade in i mallen för att göra sina 
föräldrar stolta och de var rädda för att deras föräldrar skulle känna skuld över situationen de 
hade hamnat i. På grund av det satte kvinnorna på sig den tidigare nämnda masken för att 
föräldrarna inte skulle märka att de var sjuka. De upplevde att de svikit människor som 
älskade dem och de kände sig elaka och egoistiska och att de var personer som endast var 
värda att hata. 

 

Att känna skam för sin egen kropp var mycket vanligt bland kvinnorna och de använde ord 
som till exempel svullen flodhäst och fettklump för att beskriva sin egen kropp. De ville inte 
att någon skulle ta i dem och deras ”fläskiga kropp” och stötte därför bort människor som 
ville dem väl, samtidigt som de längtade efter kärlek, närhet, tröst och trygghet.  
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”Det här med kroppen var verkligen svårt att förstå. Jag kunde inte inse att man tyckte att jag 
var otäckt mager, kunde inte ta till mig orden när folk sa att jag var alldeles för underviktig. 
Min kropp var en fettklump så var det, det visste jag ju.” (Strandberg, 2000, s. 49). 

 

Kvinnorna upplevde också skam och skuld för själva sjukdomen. Några hade ångest för att de 
hade blivit påverkade av omgivningen och att de påverkades av andra när de pratade om vikt 
och matintag. De upplevde också en stor skuld vid inaktivering och de kunde aldrig slappna 
av och bara njuta och de beskrev en upplevelse av stress om andra tränade mer än de själva. 
Till följd av viktnedgången slutade flertalet kvinnor att menstruera och en kvinna beskrev att 
hon kände stor skam när mensen kom tillbaka eftersom det innebar att hon gått upp i vikt.  

 

Ensamhet 

Ensamhet var något som präglade kvinnornas liv. ”Jag kände mig hjälplös och ensam i en 
fängelsevärld med osynliga galler. Instängd i en mörk borg där jag plågades av djävlar som 
bara jag själv kunde se.” (Åkerman, 2007, s.140). De upplevde till exempel att människor 
runt omkring dem inte förstod var de gick igenom och att det var svårt att vara en del av en 
gemenskap. De valde istället att dra sig undan och isolera sig eftersom de inte orkade prata 
och umgås med sina vänner längre. Detta gjorde att de tappade det sociala livet och de 
förlorade därmed många vänner under sin sjukdomstid. Samtidigt som kvinnorna isolerade sig 
och valde att vara ensamma ville de egentligen inget hellre än att ha sällskap och någon 
beskrev att anorexia föds i en upplevd ensamhet.  

 

Rädsla 

Rädsla i olika former var något som kvinnorna ofta beskrev. Det var exempelvis en rädsla för 
att inte ha kontroll, rädsla för framtiden, rädsla för att bli tjocka och gå upp i vikt. De beskrev 
en rädsla för sig själva, för sina egna tankar, sin ilska och de starka inre krafterna som de 
upplevde. Det skrivs även om rädslan för att vara ensam och något som också visade sig vara 
gemensamt för kvinnorna var rädslan för förväntningar på att tillfriskna och de var rädda för 
att inte kunna leva upp till dessa förväntningar. De skrev om en rädsla för att förlora sin 
identitet i takt med att de blev friska från sjukdomen, vilket enligt någon skulle vara samma 
sak som att bli osynlig. Någon var också rädd för att söka hjälp då hon fruktade att hon skulle 
bli tvingade att äta. 

 

Ångest och andra psykiska besvär 

Kvinnorna kämpade med känslor av ångest som de hade i stort sett hela tiden förutom vid 
träning eller indragen matkonsumtion. Tvångsmässig träning och ett minskat matintag blev ett 
sätt att hantera ångesten, det fick dem att för stunden faktiskt må bra. De upplevde även 
ångest inför ovissheten, att inte veta hur eller när de skulle bli friska. Det beskrevs en känsla 
av rastlöshet och frustration så fort de inte aktiverade sig, men som en motpol till rastlöshet 
fanns även en känsla av orkeslöshet, trötthet, och koncentrationssvårigheter. Någon upplevde 
sig ofta vara på dåligt humör, då dagens humör ofta återspeglades i vad vågen visade. 
Kvinnorna var ofta ledsna och de beskrev en känsla av tomhet. ”Det är extremt påfrestande 
att leva så, att leva i ständig nedstämdhet och eftersom man inte äter tillräckligt finns det inte 
ork och kraft att ta sig ur den känslan”(Suhonen Frohm,2008, s. 65).  
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Självhat 

Kvinnorna kände ett självhat och de såg ner på sig själva och de upplevde känslor av att 
exempelvis vara fula, feta, äckliga, misslyckade, dumma och de hade känslor av att alltid göra 
fel och att inte klara av någonting. De såg alla människor runt omkring som roligare, sötare 
och mer omtyckta än dem själva. De tog alltid för givet att alla ogillade dem och kände hela 
tiden en uppmaning om att ingen fick tro att de själva tyckte att de var bra. De beskrev en 
känsla av att vantrivas i sig själva och att de bara var till besvär för andra och inte tillförde 
något själva.  

Ansvar 

Nästan alla kvinnorna i studien beskrev upplevelsen av att de tidigt i livet tagit ett stort ansvar 
och de upplevde att ansvar var något obehagligt. De förklarade att en fördel med sjukdomen 
innebar att slippa allt ansvar. De beskrev exempelvis också att de på grund av sjukdomen 
slapp alla förväntningar och flera berättade att de tyckte att det skulle vara skönt att vara liten 
igen och slippa växa upp. Några beskrev att de kände sig som barn igen efter att de drabbats 
av anorexia. Sjukdomen var ett sätt att slippa vara stark, att istället bli omhändertagen, att bli 
sedd för den man var och inte utifrån vad man presterade. Den gav också en möjlighet att få 
närhet och medkänsla av omgivningen, att slippa alla krav, att ha rätt att säga nej och att ha 
kontroll. 

 

Känslor och tankar kring mat 

Det centrala för kvinnorna som levde med anorexia var den ständiga fokuseringen på mat och 
att inte äta var ett sätt att bestraffa sig själv. De hade tankar på att de endast fick äta mat då de 
förtjänade det och de trängde undan hungerkänslorna. De upplevde kraftig ångest vid 
matintag och de valde därför att svälta sig för att må bra. Några av kvinnorna räknade kalorier 
och mätte upp rätt mängd mat vid varje måltid och flera hade en lista över tillåten mat och 
listan blev bara kortare och kortare. Någon beskrev att hon åt med ögonen och det var ögonen 
som fick avgöra hur mycket hon skulle bli mätt på och hon åt inte heller mer än vad ögonen sa 
vad rimligt.  

 

Någon ansåg att det var farligt att känna sig mätt och beskrev att hon genast kunde känna hur 
fettet lagrades på kroppen när de åt. De beskrev hur de kände en rädsla inför nästa mål mat 
redan under en pågående måltid och de hade som krav att ingen fick äta mindre än de själva. 
De skrev att de jämförde med hur mycket mat andra människor tog på tallriken och kvinnorna 
upplevde det svårt eller ibland omöjligt att äta inför andra människor eller att äta när ingen 
annan åt. Några kvinnor bakade och lagade gärna mat till andra och tittade sedan på när andra 
åt och de upplevde att de kände sig rena om de inte hade ätit. Flera av kvinnorna berättade att 
de drömde mardrömmar om att de ätit ett onyttigt mål mat.  

 

”Att ta mat var alltid ett dilemma. Det gällde att ta så pass mycket att mamma och pappa inte 
blev oroliga. Men det gällde också att ta så lite att de trodde att jag skulle kunna behålla det 
efteråt.” (Åkerman, 2007, s. 159). 
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Upplevelser av vården  

Vårdpersonalens bemötande 

Personalen i vården upplevdes av någon kvinna som kall och hemlighetsfull och hon beskrev 
att personalen aktade sig noga för att fästa sig vid patienterna. Hon uttryckte att personalen 
visste allt om dem, men patienterna visste ingenting om personalen. Vissa av kvinnorna skrev 
dock att det även fanns personal inom vården som var snälla och försiktiga, men att det bara 
fanns ett fåtal personer som de fick mycket bra kontakt med och som hjälpte dem under 
sjukdomstiden. Skillnaden var att de människorna använde sig av leenden, beröring och 
värmande ord.  

 

Vissa beskrev att de upplevde att de inte alltid togs på allvar när de sökte sig till vården och 
skrev att de blev arga på sjukvården då det kändes som att ingen ville hjälpa dem utan de blev 
hela tiden hänvisade till att ta kontakt med en annan vårdcentral eller ett annat sjukhus. 

 

En kvinna skrev om en händelse när hon mådde så dåligt att hon åkte in till sjukhuset och var 
beredd att testa allt som kunde hjälpa henne. Besöket gjorde henne besviken eftersom det 
visade sig att de inte kunde göra något alls och efter att ha samtalat med en läkare och 
sjuksköterska fick hon åka hem igen. Sjuksköterskan sa innan hon gick: "- Du skulle se 
tjejerna vi har uppe på avdelningen som har anorexia, de är riktigt magra!" (Österberg, 2007 
s. 75) 

 

Känslan av kränkning 

Det skrevs om en händelse då en av kvinnorna kände sig kränkt när hon vaknade upp på 
sjukhuset och upptäckte att hon låg i en säng med bar överkropp och utan täcke. Hon förstod 
då att sjukvårdare antagligen ser så många kvinnobröst att de faktiskt inte bryr sig eller 
reagerar, men för henne var det en hemsk upplevelse att behöva visa sin, enligt henne, 
fläskiga kropp som hon skämdes så mycket över.  

 

Vid en annan händelse upplevdes kränkning då en kvinna med tvång blev avklädd och 
tvingad att stå naken inför både män och kvinnor och när hon istället för en kram till tröst fick 
en spruta i skinkan. En annan kvinna upplevde sig kränkt, förödmjukad och maktlös när hon 
blev tvingad till sondmatning flera gånger per dag eftersom hon inte åt av maten som 
serverades. Hon beskrev att det togs beslut ovanför hennes huvud och att hon inte vågade 
annat än att acceptera allt eftersom hon ville att personalen skulle tycka bra om henne, hon 
ville vara snäll och lydig.  

 

”En sköterska kommer in med lunchen på en bricka, ställer den på bordet och lyfter på locket 
till tallriken. Sedan går hon och jag sitter här med brickan framför mig. Jag kastar en blick 
på maten. Köttgryta och potatis. Tror de verkligen att jag kan äta det? Förstår de inte 
någonting? Lite grönsaker på en assiett. Men nej, jag orkar inte försöka. Inte idag. Så jag 
sitter och tittar på tallarna utanför fönstret tills sköterskan kommer in igen, inspekterar hur 
mycket som är kvar på brickan och går ut med maten för att några minuter senare komma 
tillbaka och koppla in näringslösning till sonden.” (Strandberg 2000 s. 44-45). 
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Upplevelserna av behandlingen 

Kvinnorna tyckte att det fanns både negativa och positiva sidor med att det var flera patienter 
med ätstörningar på ett och samma behandlingscenter. De förstod varandra bättre än någon 
annan kunde göra och stöttade varandra, men de påverkade även varandra negativt, ofta 
omedvetet. De tog efter varandras sjuka beteende och det förekom en viss tävling om vem 
som vägde minst. De menade att det skulle vara lättare att bli frisk om man var omgiven av 
människor med ett friskt förhållande till mat, eftersom man då inte avviker om man äter.  

 

Någon upplevde även att det kunde ha fokuserats mer på det positiva när hon kommit en bit 
på vägen mot att bli frisk. Fokus låg exempelvis enbart på att hon inte gick upp i vikt, att hon 
heller inte gick ner i vikt och att hon faktiskt börjat äta spelade ingen större roll.  

 

Vägen mot ett friskare liv 

Kvinnorna kom till en punkt där de verkligen ville bli friska, men vägen dit var inte lätt. De 
gjorde framsteg, men de beskrev ett flertal bakslag med exempelvis ytterligare viktnedgång. 
Däremot upplevde de efter ett tag att de istället för att få kickar av viktnedgång, nu fick kickar 
av att besegra det inre monstret.  

 

På grund av att sjukdomen även gav positiva effekter, enligt kvinnornas mening, så innebar 
det att de skulle förlora något om de valde den friska vägen. De förlorade ansvarslösheten, att 
kunna gömma sig bakom sjukdomen och de var tvungna att ta reda på vilka de var utan 
anorexian. De insåg senare att de faktiskt kunde slippa alla ”måsten” och krav även som frisk 
och behövde därför inte längre gömma sig bakom sjukdomsskölden. Några berättade ändå om 
en saknad av sitt inre monster när de började bli friska för utan rösten var de tvungna att 
själva ta ansvar för sina tankar och handlingar. 

 

Att hitta ett intresse 

Kvinnorna har alla beskrivit någonting som hjälpt dem mot ett friskt liv, något som fått dem 
att fokusera på annat än sjukdomen. De skaffade hund, katt eller marsvin och en kvinna 
berättade till exempel att katten var det första riktiga ansvaret hon vågade ta. Katten knuffade 
undan monstret som hon hade inom sig och ersatte en stor del av hans plats. De beskrev även 
andra intressen som exempelvis musik som blev mycket viktigt på resan mot ett friskt liv. De 
insåg att det krävdes en stark vilja för att kunna bli frisk och att den enbart fanns hos dem 
själva. 

 

”Hur tar man sig ut? Man inser att det är man själv som har nycklarna, att man behöver 
hjälp för att hitta dem – och att det är värt det, för att man kan hitta ett liv som är värt att 
leva.”(Nordlund, 2006, s. 180). 

 

Stöd och miljöombyte 

Stöd från vänner och familj var något som alla kvinnor nämnde var av mycket stor betydelse. 
Relationerna gav kvinnorna tröst och trygghet och flera av kvinnorna valde att bryta upp från 
sin tillvaro de levde i under sjukdomsperioden, de flyttade till en annan stad eller avslutade 
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sina kärleksförhållanden. Anledningen var att de kände att de behövde börja om någon 
annanstans där ingen visste vilka de var eller för att det kändes som att det skulle vara svårt att 
bli frisk när man lever i ett förhållande där man i stort sätt alltid varit sjuk.  

 

 

DISKUSSION 
 

Resultatet visar att sjukdomen är ett sätt att visa för omgivningen att man inte mår bra och 
orsakerna till sjukdomen är många, bland annat samhällets krav och ideal, de höga kraven på 
sig själv och ett stort kontrollbehov. Anledningen till att det är svårt att ta sig ur sjukdomen 
beror till stor del på att kvinnorna upplever ett flertal fördelar med att leva med anorexia. En 
känsla av skam upplevs ofta under sjukdomstiden. Vårdpersonalens bemötande och stöd från 
omgivningen har en stor betydelse i kampen mot ett friskare liv.  

 

Metoddiskussion 

Målet med studien är att beskriva kvinnornas upplevelser på ett djupgående sätt, vilket uppnås 
genom användandet av en kvalitativ ansats (Forsberg & Wengström 2008).  Ytterligare en 
anledning till att en kvalitativ ansats valts och inte en kvantitativ är att det inte finns något 
intresse av att redovisa resultatet genom statistik. Enligt Forsberg och Wengstöm (2008) är 
statistik utmärkande för en kvantitativ metod och därmed skulle inte en kvantitativ metod 
svara lika bra på studiens syfte.  

 

Till en början fanns tankar på att göra en intervjustudie, men på grund av universitetets regler 
som innebär att de inte ger samtycke till att intervjua patientgrupper så insågs det att det 
skulle bli svårt att få fram tillräckligt med material till en sådan studie. Det ansågs även vara 
svårt att hitta tillräckligt många frivilliga till den aktuella studien inom den korta tidsperioden 
som fanns till förfogande. Enligt Thomasson (2010) är ett enklare sätt att finna personer att 
intervjua om man känner dem personligen, men det är inget som är särkilt passande då det 
finns en risk att intervjuerna blir oetiska exempelvis om personen inte vågar neka till 
deltagandet. Det kan även vara ett känsligt område att beröra både för den som intervjuar och 
för informanten på så sätt att den som intervjuar undviker att ställa vissa frågor för att skydda 
informanten och för informanten kan det kännas viktigt att hålla fast vid det som personen 
som intervjuar redan känner till. 

 

Funderingar fanns även på att göra en litteraturstudie med utgångspunkt från vetenskapliga 
artiklar. Det valdes däremot bort eftersom det fanns en vilja att få fram ett eget resultat. Att 
utgå från artiklar skulle då innebära att tolka ett redan befintligt resultat (Forsberg & 
Wengström 2008). Det kan också vara svårt att få en helhetsbild av kvinnornas upplevelser 
under sin sjukdomstid utifrån artiklar på grund av att författarna till artiklarna valt ut det dem 
anser är viktigt att redovisa i sitt resultat för att uppnå sitt syfte (Friberg, 2006) och 
informationen om kvinnornas andra upplevelser kan då gå förlorad.  
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Det finns också nackdelar med att välja en studie med utgångspunkt från självbiografier. Det 
ställs nämligen inga krav på att biografierna ska vara objektiva och det finns heller ingenting 
som försäkrar att det som skrivs är sant. Som läsare till självbiografier kan man därför inte 
med säkerhet veta att allt som skrivs är korrekt och det går heller inte att utesluta att något 
utelämnats av författaren. Det ska dock tilläggas att förlagen som står för utgivningen av 
litteraturen gör bedömningar angående trovärdigheten (Segesten, 2006). 

 

Anledningen till att självbiografier skrivna av kvinnor födda på 70 – och 80 - talet har använts 
är dels för att begränsa studien, men också för att upplevelserna skulle vara så samtida och 
nya som möjligt och någon senare skriven litteratur finns inte att tillgå. Ett av 
inklusionkriterierna var att personen med anorexia skulle vara av det kvinnliga könet och 
detta var till en början ett sätt att begränsa sig, däremot visade det sig senare att det heller inte 
finns några biografier inom området skrivna av män. Genom att det enbart valts biografier 
skrivna av kvinnor blir studien dock inte så bred som om även män varit inkluderade. Det kan 
och andra sidan ses som en styrka att studien enbart berör kvinnor eftersom läsaren då får 
möjligheten att gå djupare in i kvinnors upplevelser. Anledningen till att svenska kvinnor har 
valts är ytterligare en begränsning av studien och att böckerna är skrivna på svenska minskar 
risken för feltolkning, då svenska är författarnas modersmål (Polit & Beck, 2009).  

 

I efterhand har det insetts att det hade varit bättre att redan under materialsökningen i Libris 
haft fler sökord. Att istället för att enbart söka på Biografi* och Anorexi*, borde en utvecklad 
sökning gjorts, exempelvis Anorexia Nervosa, Självbiografier, Kvinnor och Svenska. 
Materialet som framkom via sökorden täckte dock det tänkta området tack vare tydliga 
exklusions – och inklusionskriterier.  

 
Efter att läsningen påbörjats insågs det att en av böckerna skiljer sig från de övriga då den var 
skriven av en kvinna mitt i sin sjukdomsprocess. Denna borde eventuellt inte varit med på 
grund av att hon ännu inte fått distans till sina upplevelser på samma sätt som de andra 
kvinnorna. Anledningen till att den ändå inkluderades i studien är att det kan ses som en 
styrka att hon är mitt i sin sjukdom eftersom hon inte hunnit glömma utan har allt färskt i sitt 
minne. I de andra kvinnornas biografier kan minnesbias förkomma, som enligt Polit och Beck 
(2009) innebär att minnet förändras över tid.  
 
Det är en styrka i studien att ha flera informanter som styrker varandras upplevelser och enligt 
Polit och Beck (2009) är det även en styrka att båda författarna läste böckerna var och en för 
sig och sedan jämförde dem tillsammans. Detta gjorde att tankesätt och erfarenheter 
integrerades. Även citat har använts för att styrka kategoriernas innehåll och detta för att öka 
möjligheten för läsaren att få en inblick i kvinnornas upplevelser. Ytterligare en styrka med 
studien är att resultatet har analyserats av författarna var för sig och tillsammans, vilket 
minskar riskerna att någon upplevelse i biografierna gått förlorat (Polit & Beck, 2009). Under 
hela analysprocessen har noggrannhet och objektivitet eftersträvats genom att ha närhet och 
distans till texten.  

 

Inom kvalitativ forskningsanalys använder sig Polit och Beck (2009) av begreppen 
trovärdighet och pålitlighet. Denna studie är pålitlig, men inte fullt ut. Detta eftersom det inte 
går att garantera att studien återigen går att genomföra med samma slutresultat, även om 



 

19 

 

samma metod används och samma individer ingår eftersom vi alla är olika individer och 
därmed tolkar saker och ting olika.  

För att förstärka trovärdigheten i studien har fokus legat på det manifesta och därmed fanns en 
önskan om att inte ha några egna tolkningar och författarna har försökt att under arbetets gång 
vara förutsättningslösa och därmed öppna för alla upplevelser. Däremot är det stundtals svårt 
att uppfylla denna önskan fullt ut, då det nästan alltid finns någon slags förförståelse hos 
människan, men författarna har försökt att från början till slut ha en neutral inställning till 
studien.  

En kvalitativ studie baserad på enbart sex stycken självbiografier kan vara svår att 
generalisera, men studiens innehåll kan däremot vara en hjälp till att förstå kvinnors 
upplevelser. Analysen visar ändå en så pass enhetlig bild att den ses som tillförlitlig och det 
kan därför antas att den går att överföra till andra liknande kontexter, exempelvis till kvinnor 
drabbade av anorexia utanför Sverige (Polit & Beck, 2009). 

 

Resultatdiskussion 
En viktig del i resultatet i denna studie är att kvinnorna som lever med anorexia ser en hel del 
fördelar med sjukdomen, vilket även stöds av tidigare studier (Nordbø, Espeset, Gulliksen, 
Skårderud och Holtes, 2006; Nilsson, Abrahamsson, Torbiornsson och Hägglöf, 2007). I en 
intervjustudie av Nordbø, et al. (2006) med syfte att belysa vad informanterna finner för 
mening med att leva med anorexia kommer de fram till att individerna anser att deras 
beteende i sjukdomen är ett sätt att få stabilitet och säkerhet och Nilsson, et al. (2007) 
beskriver känslan av att vilja synas och få bekräftelse.  
 
Ytterligare en studie som styrker anorexians fördelar är en kvalitativ intervjustudie gjord av 
Skårderud (2007) där de har undersökt känslan av stolthet. Nordbø et al. (2006) styrker även 
detta i sin studie genom att ha kommit fram till att de drabbade under sjukdomstiden också 
kan ha en inre känsla av mental styrka. Sjukdomen visar sig i deras studie också ge en känsla 
av att få en ny och mer omtyckt identitet, bli omhändertagen och att andra människor bryr sig. 
Nilsson, et al. (2007) beskriver även de att de fanns en vilja hos kvinnorna om att bli 
omhändertagen och att en av anorexians fördelar är att kvinnorna åter igen får vara barn och 
slipper växa upp. En tolkning utifrån resultatet och tidigare forskning är att det är vanligt att 
kvinnor upplever positiva känslor i samband med sjukdomen. En konsekvens av detta är att 
det blir svårare att ta steget bort från sjukdomen. Dahlberg & Segesten (2010) menar att det 
går att uppleva hälsa och välbefinnande trots sjukdom, vilket kvinnorna i detta fall är ett 
tydligt exempel på.  
 
 
För kvinnorna är sjukdomen ett sätt att kommunicera med omgivningen, då de har svårigheter 
att uttrycka sina innersta känslor på annat sätt. Detta är något som även framkommer i ett 
flertal andra studier (Fox 2009; Nordbø et al., 2006; Skårderud, 2007). Det är viktigt att se 
och tidigt kunna uppmärksamma när en människa mår dåligt. Att då har kunskap om hur 
sjukdomen på olika sätt kan ta sig uttryck kan göra att omgivningen lättare ser den personen 
och kan ge bekräftelse, stöd och förhoppningsvis hjälp i ett tidigt stadium av sjukdomen och 
därmed minska deras lidande.   
I uppsatsen framkommer det att kvinnorna drabbas av anorexia bland annat för att de har höga 
krav på sig själva, vill ha kontroll på livet och att det finns en strävan efter att vara perfekt på 
grund av samhällets krav och ideal om hur en kvinna ska vara och se ut. Dessa känslor styrker 
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även studien av Nilsson, et al. (2007) och de skriver även om att kvinnorna i deras studie har 
lågt självförtroende och att de är osäkra, vilket är något som även Van Ommen, Meerwijk, 
Kars, van Elburg och Meijel (2008) beskriver i sin studie. Enligt Nilsson et al. (2007) 
upplever många kvinnor att de tog ett stort ansvar redan tidigt i livet, att de alltid satte andra 
före sig själva och att de ofta plågades av dåligt samvete. I denna uppsats är ytterligare en 
orsak till sjukdomen att flertalet av kvinnorna har ett stort kontrollbehov där sjukdomen och 
det minskade matintaget är ett sätt att kontrollera sin tillvaro och alla kaosartade känslor 
inombords, detta visar sig även i Fox (2009) studie.  
 
Orsakerna till sjukdomen är både många och individuella. En individs livsvärld påverkas i 
stor utsträckning av alla krav som ställs på människan och som ung ska du exempelvis lyckas 
med skolan, se bra ut, ha ett stort socialt nätverk och se dig om i världen.  Detta kan göra att 
det kan vara svårt att vara sig själv och följa sina egna tankar och känslor och sin egen vilja. 
Hur kan då dessa krav och ideal sänkas? Det är en fråga som är svår att besvara, men en god 
början är om man lyckas bygga upp sitt eget självförtroende och på så sätt våga gå sin egen 
väg eftersom alla uppnår välbefinnande på olika sätt.  
 
 
Enligt Nordbø et al. (2006) kan även förnekelse av känslor vara en orsak till förekomsten av 
anorexia. Sjukdomen kommer då som en hjälpande hand för att undvika dessa negativa 
känslor för när all fokus ligger på mat, vikt och kroppens utseende så finns ingen ork över till 
att ta tag i bakomliggande problem. En slutsats som går att dra är att det är viktigt att uppmana 
kvinnorna med sjukdomen till att våga visa sina känslor utan att gömma sig bakom 
sjukdomen. För att kunna bli frisk är det viktigt att våga ta tag i bakomliggande tankar och 
känslor.  
 
 
Nilsson et al. (2007) och Fox (2009) skriver att en orsak till sjukdomen är att kvinnorna i 
deras studie har svårigheter att kommunicera med familjen och att föräldrar till en del av 
kvinnorna har svårt att visa känslor. Detta är något som skiljer sig från vad som kommer fram 
i denna studies resultat, då kvinnorna känner att deras familjer alltid ha varit stöttande och 
förstående både innan och under sjukdomen. Detta visar på att det går att drabbas även om 
man har en kärleksfull omgivning, vilket är bra kunskap för de anhöriga och det kan 
förhoppningsvis minska deras eventuella skuldkänslor. Här framkommer återigen kvinnornas 
ambivalenta känslor. Då de menar att de söker stöd och bekräftelse för den de är, samtidigt 
som de påstår att de alltid känt stöd från sin familj. Detta är ett tydligt exempel på att det alltid 
är en balansgång mellan olika känslor hos kvinnorna och för att kunna känna välbefinnande är 
stöd från omgivningen något som kvinnorna värdesätter.  
 
 
Nilsson et al. (2007) skriver att det framkommer att ett flertal kvinnor med anorexia har haft 
en svår och traumatisk barndom. Även Fox (2009) som i sin studie undersöker barndomens 
betydelse för att drabbas av anorexia kommer fram till att flertalet kvinnor upplevde en svår 
barndom. Däremot är en trygg uppväxt en viktig aspekt för kvinnorna i biografierna och de är 
istället noga med att berätta att de har haft en trygg och kärleksfull uppväxt och inte kan 
skylla sjukdomen på några traumatiska händelser och de ställer sig därför frågan varför de 
ändå drabbats av sjukdomen.  Skillnaden mellan uppväxten och familjeförhållanden visar sig 
vara den stora skillnaden mellan denna studie och tidigare forskning (Nilsson et al, 2007; Fox, 
2009). Varför denna stora skillnad finns går inte att besvara med mer än att orsakerna återigen 
kan vara olika och det kan behövas ytterligare studier för att se hur pass stor roll uppväxten 
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egentligen har för kvinnorna som drabbas av anorexia.  
 
 
Likheter mellan denna studies resultat och en tidigare studie är en känsla av skam i form av att 
exempelvis känna sig värdelös, misslyckad, hopplös och missnöjd med sin kropp (Skårderud, 
2007).  Att tidigare forskning stödjer detta resultat angående känslan av skam visar att det är 
en vanlig känsla hos de drabbade kvinnorna. Detta är något som måste uppmärksammas 
eftersom känslan av skam, enligt kvinnorna, gör sjukdomen ännu svårare att leva med. Att 
förklara för kvinnorna att de inte behöver känna skam och att det är en vanlig känsla hos 
många kvinnor med sjukdomen kan då vara av stor vikt. Även om det kan vara problematiskt 
att få fram det budskapet till kvinnorna så är det något som bör läggas tid på. Anledningen till 
att det kan vara svårt att få fram det budskapet är att de ofta har en förvrängd, syn på sig själva 
och omvärlden på grund av sin sjukdom och att det därmed sker en förändring av deras 
subjektiva kropp.  
  
 
Van Ommen et al. (2008) skriver om särskilda egenskaper hos vårdpersonal som visar sig 
vara viktiga för patienter med anorexia. Dessa är exempelvis att vårdpersonalen är 
involverade och tillgängliga för patienterna, att de förklarar och ger information så att 
patienten förstår och ger ett empatiskt stöd. Utifrån resultatet i denna studie kan ett stort 
vårdlidande utläsas. Vårdlidandet är något som inte ska behöva uppkomma och ska ses som 
ett misslyckande av personalen inom vården (Wiklund, 2003). Det är viktigt att ta lärdom av 
dessa situationer och reflektera över hur de till en annan gång kan undvikas.  Ett bra 
bemötande kan exempelvis innebära att man som vårdpersonal är uppmärksam på patientens 
tankar och känslor, att man är lyhörd och förstående, men att man framförallt ser till varje 
individs egen livsvärld och att man till så stor utsträckning som möjligt bemöter dem på det 
sätt som de upplever gör deras tillvaro och behandling bättre.  
 
 
Federici och Kaplans (2008) studie styrker även denna studies uppfattning om att kvinnorna 
såg det som viktigt, för att bli frisk, att vara tillsammans med människor som inte var 
fokuserade på vikt och som hade ett hälsosamt förhållande till mat. De menar även att de som 
led av samma sjukdom kunde prata öppet om den, vilket även i denna studie sågs som positivt 
för kvinnorna. Däremot har det även framkommit nackdelar med att kvinnor med anorexia 
lever tillsammans under behandlingstiden. Tanken som väcks är att man inom vården borde 
fundera över om det i vissa lägen inte är bra att kvinnor med ätstörningar lever tillsammans, 
för även om de kan stötta varandra så verkar nackdelarna vara av större art. Det finns en 
medvetenhet om att det är lättare sagt än gjort att ändra på detta, eftersom vården är uppbyggd 
på ett visst sätt där det bland annat finns brist på resurser. Det är trots det viktigt att se till 
varje kvinnas egna behov och anpassa behandling efter henne, så att de som mår bättre av att 
inte umgås med andra som är sjuka i anorexia ska ha möjlighet till annan behandling.   
 
 
Resultatet i denna studie beskriver svårigheter och bakslag på vägen mot att bli frisk och 
Federici och Kaplan (2008) menar att de som tillfrisknar har realistiska förväntningar och är 
beredda på att det kommer bli en kamp och att de kommer att möta svåra utmaningar. För att 
känna välbefinnande kan det vara viktigt att lita på och släppa in andra människor i sitt liv vid 
tillfrisknandet av anorexia och det är även viktigt att omgivningen, däribland vårdpersonalen, 
förbereder kvinnorna på att vägen mot ett friskt liv oftast inte är lätt, utan att svårigheter 
faktiskt kommer uppstå och att man då tillsammans försöker bekämpa dessa motgångar.  
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I denna studies resultatdel anser kvinnorna att när det handlar om tillfrisknandet från 
sjukdomen är det av stor vikt att känna stöd från omgivningen, finna egna intressen och få 
miljöombyte. Federici och Kaplan (2008) talar om att stöd från familjen är viktigt i kampen 
om att återvända till ett friskt liv, vilket även detta resultat visar. Van Ommen et al. (2008) 
skriver om vikten av att lägga uppmärksamheten på något annat än sjukdomen på sin väg mot 
ett friskt liv och patienterna beskriver hur viktigt det var med intressen och dagliga aktiviteter. 
Utifrån det här resultatet är det viktigt att hitta något som ger glädje i livet och som gör att 
man mår bättre och inser vad som verkligen betyder något och när man har hittat det så spelar 
förhoppningsvis utseendet och vikten mindre roll. Detta är något som bör prioriteras, för när 
människor hittar något i sitt liv som kan främja deras välbefinnande är det oftast enklare att 
kunna bekämpa lidandet.  Det tar oftast lång tid att bli frisk från anorexia och man kan ofta 
tänka att ju fortare kvinnorna får behandling desto bättre. Vissa kvinnor beskriver dock att de 
själva måste känna sig motiverade och ha en vilja till att bli friska annars försöker de bara lura 
omgivningen. Det är därför av stor vikt att som omgivning ha tålamod och vänta in den 
drabbade tills personen själv är redo att bli frisk, men att under tiden visa att man finns till 
hands och är villig att hjälpa.   
 
 
Även om det finns forskning kring upplevelser av att leva med anorexia och att resultatet i 
denna studie till största delen styrker tidigare forskning så finns det även skillnader. Därför 
anser författarna till denna studie att det alltid går att fortsätta med forskning och exempelvis 
studera om upplevelserna skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper med anorexia och att belysa 
det manliga könets upplevelse av sjukdomen är av betydelse då sjukdomen även drabbar dem.   
Det vore även av stort värde att gå djupare i vårdpersonalens attityd till sjukdomen och 
bemötandet mot patienter med anorexia. Detta skulle eventuellt kunna göras som en 
observationsstudie för att se hur verkligheten fungerar och för att undersöka hur pass stor 
kunskapen och förståelsen kring sjukdomen egentligen är.  Det går troligtvis alltid att komma 
med nya upptäckter, vilket är viktigt för vidare utveckling av förståelsen för sjukdomen och 
den drabbade. 
 

Slutsatser 
Framträdande för resultatet är kvinnornas ständiga balansgång och konflikt mellan det sjuka 
och friska, då kvinnorna ser fördelar med att leva med sjukdomen samtidigt som det är en stor 
plåga. De positiva delarna med studien är att den ger mer förståelse till varför kvinnorna 
väljer att vara kvar i sjukdomen och ger svar på frågan hur någon kan svälta sig när det finns 
gott om mat? Den bakomliggande orsaken till sjukdomen går inte beskriva med enkelhet, utan 
är ett komplext område, då det är individuella faktorer som spelar in. Dock kan frågan ställas, 
är inte kraven på dagens unga kvinnor många gånger för höga? Är dagens ideal ofta 
ouppnåeliga? Krav, ideal och kvinnornas störda kroppsuppfattning, kan i en kombination vara 
orsaken till varför någon som är tydligt avmagrad kan påstå att hon är tjock.  Hur kan man 
då hjälpa dessa människor? Det hade varit enkelt om det funnits ett enda svar på denna fråga, 
men det krävs förmodligen en rad olika åtgärder. Något som är nödvändigt är att vården visar 
ett empatiskt bemötande och har förståelse för deras livsvärld. Samtidigt krävs också att den 
drabbade har viljan att bli frisk och hittar faktorer som gör livet värt att leva. Den här studien 
ger sjukvårdpersonal, blivande sjuksköterskor och övriga läsare ökad kunskap kring hur det är 
att leva med anorexia. Detta kommer förhoppningsvis hjälpa dem i mötet med dessa patienter 
i yrkesrollen eller det vardagliga livet och därmed kan de lindra lidandet och främja hälsan för 
individen.  
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BIOGRAFIÖVERSIKT       BILAGA 1 

 

Författare Titel År Förlag Handling 
 

 

 

Matsson, J., & 

Gansmoe, J. 

 
 
 
 
Svältland – landet 
bortom allt förnuft. 

 

 

 

(2006). 

 

 
 
 
 
Horn: JegaMediaFörlag 

Johanna beskriver ett land som lockar med lycka, ju 
mindre man väger desto större lycka och att det hela 
handlar om att vara tillräckligt duktig. Hon berättar att 
drömmen om att uppnå lycka visade sig vara omöjlig 
och hon skriver om svårigheterna att ta sig tillbaka till 
livet. Även Johannas mammas tankar och känslor 
nämns i boken, dock ingår inte dessa i studien.  
 

 

 

 

Nordlund, T. 

 

 
 
 
 
Genom Helvetet. 

 
 
 
 

(2006). 

 
 
 
 
Borgå: WS Bookwell. 

Tina Nordlund har varit en av Sveriges bästa 
fotbollspelare och hade det många önskar sig: karriär, 
bra vänner och en pojkvän. Läsaren får en inblick i hur 
det kommer sig att en framgångsrik tjej börjar svälta 
sig. Hon skriver om att pressa sig själv och om alla 
förväntningar från människor runt omkring och hur 
träning kan gå över styr. 
 
 

 

 

 

Strandberg, L. 

 

 
 
 
 
När mörkret kom: En 
bok om Anorexia. 

 
 
 
 

(2000). 

 
 
 
 
Falun: Författarhuset. 

Lina drabbades av anorexia när hon var 14 år och 
beskriver hur svälten var hennes härskare. En 
anledning till att hon fastnade i sjukdomen var pratet 
om bantning i skolan. Boken visar hur svår kampen 
mot sjukdomen kan vara, men den visar även på 
möjligheterna att bli frisk. 
 
 
 



 

 

 

 

Subhonen From, M. 

 

 

 
 
 
En Anorexisaga. 

 
 
 

(2008). 
 

 
 
 
Visby: Visby AB. 

 
 
Boken handlar om hur sjukdomen tog över Meas liv. 
Hon skriver om en frisk och hurtig tjej som plötsligt 
förlorar kontrollen.  

 

 

 

 

Åkerman, S. 

 

 
 
 
 
Zebraflickan. 

 
 
 
 

(2007). 

 
 
 
 
Falun: Författarhuset. 

Sofia skriver i sin bok om balansgången mellan livet 
och döden. Läsaren får följa hennes kamp för att 
frigöra sig från sitt självdestruktiva beteende. Hon 
beskriver tankar som innebär en rädsla för att om hon 
blir frisk så blir hon bortglömd. Hon berättar om sin 
inre djävul som styr henne till att svälta sig själv. 
 
 
 
 

 

 

 

Österberg, H. 

 
 
 
 
Varje dag har vi en liten 
tävling. 

 
 
 
 

(2007). 

 
 
 
 
Stockholm: Hjalmarson 
& Högberg. 
 

Boken utgår till stor del från dagboksanteckningar och 
handlar om Hanna som drabbats av anorexia. Hon 
berättar om hur hon blir fixerad vid mat och träning 
och beskriver känslan av ångest och att känna sig 
tjock. Läsaren får följa henne i hennes sjukdom som 
innebär både med och motgångar och hur hon 
långsamt hittar tillbaka till livet.  

 
 

 



 

 

ANALYSEXEMPEL       BILAGA 2

  

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Kategori Subkategori 

”Jag vill att det ska synas på mig att jag 
mår dåligt. Jag vill vara så mager att alla 
reagerar..Det som syns går att 
förstå”(Österberg, 2007 s. 37-38).  
 
 
 
 
”Alla tankar kretsade kring vad jag åt och 
hur jag skulle bära mig åt för att dölja för 
omvärlden vad jag höll på med, att skydda 
min sjukdom från att avslöjas och 
förgöras”(Mattsson och Gansmoe, 2006, 
s. 6).  

Vill att det ska 
synas att hon mår 
dåligt, vill vara så 
mager att alla 
reagerar, det som 
syns går att förstå. 
 
 
Allt kretsar kring 
att dölja sjukdomen 
för omgivningen. 
Skydda sjukdomen 
från att avslöjas.  

Vill visa att hon mår 
dåligt.  
 
 
 
 
 
 
Vill dölja att hon mår 
dåligt.  

Konflikt mellan 
det friska och det 
sjuka. 
 
 
 
 
 
Konflikt mellan 
det friska och det 
sjuka. 

Visa och dölja sjukdomen för 
omgivningen. 

 
 
 
 
 
 

 
Visa och dölja sjukdomen för 

omgivningen. 
 

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Kategori Subkategori 

”Jag är egentligen rädd. Rädd för mig 
själv och för mina konstiga tankar, rädd 
för min framtid och mina vanor. Rädd för 
att bli tjock, rädd för att vara för smal.” 
(Suhonen Frohm, 2008, s.45). 
 
 
”Jag anklagade aldrig någon annan för 
min sjukdom. Däremot klandrade jag mig 
själv för det jag gjorde. Mina skuldkänslor 
inför mamma och pappa var svåra att 
hantera.” (Strandberg, 2000, s. 35).  

Rädd för sig själv, 
sina tankar, 
framtiden. Rädd för 
att bli tjock och för 
smal.  
 
 
Anklagar ingen 
annan. Klandrar sig 
själv. Har 
skuldkänslor inför 
sina föräldrar.  

En upplevelse av 
rädsla inför flera 
saker. 
 
 
 
 
Känslan av skuld mot 
sina föräldrar. 

Känslornas olika 
uttryck . 
 
 
 
 

 
Känslornas olika 
uttryck . 
 

 

Rädsla. 

 

 

 

 

Skam och skuld. 



 

 

 


