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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: Många faktorer påverkar om en individ utvecklar en ätstörning och ofta har 

individen fler än en ätstörning under sjukdomstiden. Ätstörningen kontrollerar individen och 

förvränger tankar och uppfattningen om sig själv. Vården är präglad av okunskap inom 

området vilket orsakar fördomar mot drabbade individer. Dock tillfrisknar 70-80 % från sin 

ätstörning.    

Syfte: Syftet var att undersöka hur kvinnor och män upplevde sin ätstörning och hur livet 

formades av den.   

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, baserad på fem självbiografier. 

Självbiografierna analyserades utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys.     

Resultat: Fem huvudkategorier och tolv subkategorier framkom under innehållsanalysen. 

Huvudkategorierna var: krav, kontroll, känslor, tankar och vårdrelation. Det var tydligt att 

självuppfattningen och kraven på sig själv hade en stor roll under sjukdomstiden. Vardagen 

kontrollerades av inarbetade mönster och många känslor och tankar kom till uttryck som 

påverkade individen både positivt och negativt. Tillfrisknandet var en lång process och det 

krävdes mycket kraft från individen själv med stöd från vården för att bli frisk.  

Slutsatser: Ätstörning är en mångsidig sjukdom som påverkar den psykiska och fysiska 

hälsan. Det är svårt att upprätthålla en fungerande vardag. Mer kunskap behövs inom området 

för att öka förståelsen för sjukdomen och skapa ett bättre bemötande inom vården. 
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BAKGRUND 
Föda är inte endast biologiskt betingat utan involverar sociala, kulturella, psykosociala och 

religiösa faktorer för individer. En stor del av vårt sociala umgänge involverar mat. Det kan 

vara vid olika sorters gemensamma tillställningar, såsom vid fester och inte minst vid högtider 

där själva matintaget är en katalysator för det sociala samspelet. För majoriteten av 

befolkningen utgör inte förhållandet till mat och matintag något större problem, men en del 

individer utvecklar ett problematiskt förhållande till mat, där den delen upptar hela ens 

livsvärld (Clinton & Norring, 2009a). 
 

Definitionen av en ätstörning är ett tillstånd med störd uppfattning av aptit, ätande och vikt. 

Flera tillstånd kan uppträda samtidigt eller växelvis hos samma individ 

(Nationalencyklopedin, 2016) därför benämns ofta tillstånden med ett samlingsbegrepp: 

ätstörningar. När individen ändrar uppfattning om sitt födointag förändras även invanda 

mönster och beteenden. Ätstörningen påverkar individens kroppsuppfattning som följd och 

det är vanligt att individen inte är nöjd med sin kropp och uppfattar sig själv som överviktig. 

Resultatet kan bli att individen känner sig manad att gå ner i vikt (Obadina, 2014). Med 

anledning av definitionen har författarna valt att rikta in sig på ätstörning som begrepp och 

inte gå in på specifika tillstånd då det är upplevelsen av en ätstörning som är studiens fokus. 

Författarna avser klargöra vad  individen upplever under sjukdomsförloppet och studien 

börjar med att lägga fokus på vilka faktorer som påverkar och gör att vissa individer drabbas 

av en ätstörning.  

 

Faktorer som inverkar på ätstörningar  

Utvecklandet av en ätstörning beror på flera faktorer, det sker i smygande takt och i det 

fördolda. Individen drabbas först och främst i ung ålder och den som är drabbad talar inte om 

huruvida den skäms för sin kropp eller kämpar för att bli smal. De tecken som blir tydliga 

förutom avmagring är ett förändrat beteende där individen ofta utvecklar ett avvikande 

kostintag, överdriven motion och ett förändrat humör (Davidsson & Lillman Ringborg, 2001). 

Faktorerna bakom utvecklandet av en ätstörning är således komplexa och involverar 

biologiska, psykosociala och sociokulturella element som interagerar under sjukdomstiden 

(Clinton, Engström & Norring, 2009). Utifrån dessa tre elementen framgår det att ätstörningar 

är ett fenomen där flera avgörande faktorer samspelar sett utifrån olika perspektiv.  Elementen 

ligger bakom utvecklandet och det bibehållande förhållandet ätstörningen har till individen 

(Clinton & Norring, 2009b). 

 

Biologiska faktorer 

Genetiska faktorer kan påverka en individ att utveckla en ätstörning eller inte och det finns 

studier som har visat att det är större risk att drabbas av ätstörning om nära släktingar är 

drabbade (Clinton, Engström & Norring, 2009).  

Bantning är ett annat element som kan ha inverkan, speciellt om det är kombinerat med olika 

typer av sårbarhet hos individen. Sårbarheten kan påverkas av alla element, biologiska, 

psykosociala och sociokulturella. Beroende på vilken kombination av element och sårbarhet 

individen bär med sig kan det leda till insikten att behöva gå ner i vikt och banta. Bantning är 

en riskfaktor för att utveckla en ätstörning men det är inte alltid det som är inkörsporten. I 

vilken utsträckning biologiska faktorer påverkar är ännu inte helt kartlagt och det är därför 

svårt att dra några konkreta slutsatser, då det ofta är flera faktorer som spelar in exempelvis 

hur genetik och miljö samspelar (Clinton, Engström & Norring, 2009). 
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Psykosociala faktorer 

Skolgång, föräldrars skilsmässa, förlust, mobbning och andra händelser en individ kommer 

och kan uppleva under livet kan vara andra bidragande faktorer till att man drabbas av en 

ätstörning. De personliga händelserna formar individen och gör att risken ökar för vissa och 

att de kan bli mer mottagliga för att utveckla en ätstörning (Obadina, 2014). Händelser som är 

förknippade med negativa upplevelser med oro och otrygghet kan leda till att individen söker 

efter uppmärksamhet (Davidsson & Lillman Ringborg, 2001) eller har en stark känsla av att 

vilja ha kontroll över sin situation, vilket är vanligt hos individer med ätstörningar. (Obadina, 

2014). 

 

Sociokulturella faktorer 

Värderingar relaterade till samhällets normer och fördomar om vad som är vackert och 

accepterat ger en skev bild av hur män och kvinnor faktiskt ser ut. Det skapar en snäv bild av 

hur kroppen ska se ut som passar in på mycket få individer. Det snäva kroppsidealet kan 

sedan utlösa stressrelaterade följder som till exempel en ätstörning (Obadina, 2014).  

Västvärlden och dess skönhetsideal lägger stort fokus på att vara smal och det är ett ständigt 

flöde i media om hur individer bör se ut. En bild av att det smala idealet också leder till lycka 

och välgång hos individen kan skapa en hets och kontrollbehov över det egna matintaget. Vid 

utvecklandet av en ätstörning blir maten och jakten på att vara smal istället en källa för 

lidande både för den psykiska och fysiska hälsan (Karpowicz, Skärsäter & Nevonen, 2009). 

Vad är det som händer i kroppen och hur påverkas den psykiska och fysiska hälsan för en 

individ som utvecklat en ätstörning?  

 

Psykisk hälsa 

Förändringar i humör och välmående är vanliga hos individer med ätstörningar och det kan 

upplevas svårare att koncentrera sig och tänka rationellt. När humöret ändras blir det även 

vanligare med plötsliga vredesutbrott, ångest och panikattacker. I vissa fall kan det 

förekomma att individen är glömsk och lättare missförstår vardagliga händelser (Obadina, 

2014).  Beteendet och tankarna individen utvecklar kring sin ätstörning skapar en falsk tro av 

kontroll och självständighet, vilket resulterar i stora begränsningar för individen och leder till 

ångest och depression. Individen lever ofta i förnekelse och ovilja att erkänna för sig själv att 

den är sjuk och lider av en ätstörning. Detta grundar sig i att individen tycker sig ha kontroll 

över sin livssituation (Williams & Reid, 2011).  

Rørtveit, Vevatne och Severinsson (2009) beskriver situationen för individer med en 

ätstörning som komplex. Individen har svårt med förändring och svårt att bryta sig loss från 

de destruktiva bibehållande beteenden ätstörningen har skapat. Känslor som skam vid 

födointag, perfektionism och höga krav är vanligare hos individer med ätstörningar än hos 

andra. Vardagen påverkas och känslan av att känna sig fastfrusen och kluven till sig själv och 

sin omgivning kan infinna sig. Genom att försöka finna balans i vardagen sätter individerna 

ofta på sig en mask för att dölja ätstörningen och besattheten kring föda, måltider, vikt, 

utseende och psykiska mående och försöker istället visa upp en välskött exteriör. 

 

Fysisk hälsa 

Kroppen utsätts för stora påfrestningar när en individ brottas med ätstörningar. Vilka metoder 

individen använder för att kontrollera sin vikt kan variera men kontentan är att kroppen blir 

sjuk av ätstörningen. Tecken som kan bli synliga är insjunkna kinder, bröstkorg och mage 

eller att vikten pendlar snabbt (Hägglöf, 2009). Kroppens inre organ blir påverkade. Hjärta, 

hjärna, muskler, marg-tarmkanalen och immunförsvar är några exempel. Kvinnans 

reproduktiva organ påverkas också och det är vanligt att menstruationen uteblir på grund av 
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den minskade mängden östrogen. Det kan även leda till minskad sexlust och benskörhet på 

sikt. Hudens temperatur sjunker vid svält vilket gör att kroppen kompenserar med ökad 

kroppsbehåring. Vid frekventa kräkningar är det vanligt med tandskador och att mage, 

matstrupe och tarm kan ta skada, exempelvis kan individen få svårt att svälja till följd av 

smärta i matstrupen (Obadina, 2014). Överdriven användning av laxerande läkemedel kan 

resultera i att tarmens normala peristaltik, rörelserna som gör att födan förs framåt genom 

tarmarna, avstannar. Har tarmens normala rörelser ruckats kan det vara mycket svårt att återfå 

normal funktion igen, något som kan leda till kronisk förstoppning. Den fysiska bilden av 

ätstörningar ser dyster ut men de flesta förändringar kan kroppen reparera om individen 

återgår till en normal vikt och födointag (Hägglöf, 2009). Detta ger en något ljusare bild av 

individens framtidsutsikter.          

 

Framtidsutsikter 

Studier visar att 70-80 % av patienter med ätstörningar återhämtar sig men att processen tar 

minst 5-7 år innan individen blir fri från sin ätstörning (Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & 

Rosenvinge, 2013). Stegen mot att bli fri är många och stora förändringar behöver ske. 

Individen ska dessutom ta tillbaka det som gått förlorat under sjukdomstiden och behöver 

finna kraft att omsätta förändringarna i handling (Davidsson & Lillman Ringborg, 2001). 

Första steget mot att bli frisk är att inse vilka negativa konsekvenser ätstörningen har med sig. 

När ätstörningen tagit upp plats har ofta förväntningar och drömmar tryckts undan och 

utbildning och arbete blivit lidande. Flera har även upplevt sig leva ett dubbelliv med lögner 

mot sin omgivning. Andra steget är att hitta alternativa vägar att hantera sin livssituation och 

vardag istället för att låta ätstörningen påverka. Det är således nödvändigt att ha fungerande 

strategier för att kunna ta avsked av ätstörningen och finna balans i vardagen. Tredje steget är 

att hitta tillbaka till normalitet och sin identitet som inte är kopplad till ätstörningen. Efter 

mångårig sjukdom kan det vara svårt att ha någon referens till hur tillvaron kan se ut och 

vilket beteende individen ska ha som återhämtad. Det kan innebära att individen blir tvungen 

att lära om, exempelvis hur man äter normalt och följer sociala regler. Sista steget är att 

försöka försonas med sin sjukdomshistoria. Det kan innebära att släppa på höga krav, ta 

kontroll över situationen och inte låta ätstörningen styra och att bearbeta sorgen över det som 

gått förlorat eller lagts åt sidan (Pettersen, Thune-Larsen, Wynn & Rosenvinge, 2013).           

 

Sjuksköterskans roll 

I vårdandet av en individ med ätstörningar har det visat sig att sjuksköterskor ofta besitter 

negativa attityder och fördomar mot tillståndet och individen. De drabbade kan anses vara 

oförutsägbara, svåra att prata med eller uppfattas som onormala. Sjuksköterskans attityder och 

fördomar är förankrade i mängden arbetslivserfarenhet, förhållande till tillståndet och vilken 

arbetsplats sjuksköterskan arbetar på (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008).  

Andra studier visar också att sjuksköterskor uppfattar patienter med ätstörningar som svåra att 

arbeta med, de upplevs vara opålitliga och manipulativa. Attityden är rotad i bristande 

kunskap om tillståndet där förmågan att förstå och hantera patientgruppen påverkar hur 

sjuksköterskan bemöter patienten. När patienten inte vill ha hjälp och motsätter sig 

behandling har det visat sig att sjuksköterskan behöver skapa en terapeutisk miljö för att få 

möjligheten att hjälpa patienten. Genom en terapeutisk miljö där sjuksköterskan är transparent 

med sina intentioner och informerar patienten om processen och vad som händer med den 

fysiska och psykiska hälsan vid en ätstörning, ökar chanserna att patienten blir mer medveten 

om sig själv och minskar det inre motståndet och följer den uppsatta behandlingsplanen 

(Snell, Crowe & Jordan, 2010). 
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Eftersom patienter med ätstörningar skiljer sig från varandra beroende på vilken typ av 

ätstörning, svårighetsgrad samt vilka psykologiska och sociala aspekter som påverkar, 

behöver behandlingsmetod och förhållningssätt individanpassas (Clinton & Norring, 2009b). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 1 § ska personal dessutom förebygga, utreda och 

behandla skador och sjukdom. Vidare, enligt 2 § har personal skyldighet att upprätthålla god 

hälsa och erbjuda en vård på lika villkor för hela befolkningen med respekt för den enskilde 

individen.      

 

Sammanfattningsvis gör den komplexa sjukdomsbilden tillsammans med individuella 

patientskillnader arbetet med ätstörningar till en utmaning för sjuksköterskan. 

 

TEORETISK REFERENSRAM  
Studien vill undersöka upplevelsen av att leva med en ätstörning utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv med fokus på att utforska individens livsvärld och hälsa. Vårdvetenskapen som 

område vill framför allt stödja patienten och analyserar hur vårdandet kan främja och stärka 

patientens hälsa. Vetenskapen används i första hand av sjuksköterskor och fokus ligger på att 

öka förståelsen av patienten och har både teoretiska och praktiska komponenter. Genom 

vårdvetenskapen kan sjuksköterskan undersöka och ta del av de olika fenomen som påverkar 

individens hälsa och välbefinnande. Det ger sjuksköterskan möjligheten att få en inblick i hur 

en individ ser på sig själv och vilka erfarenheter den bär med sig samt se hur ohälsa och hälsa 

kan upplevas. (Dahlberg & Segesten, 2010). I studien har författarna valt att lägga fokus på 

fyra vårdvetenskapliga begrepp:  

 

Livsvärld 

Inom vårdvetenskapen är livsvärldsteorin en grundförutsättning för att vårdaren ska förstå 

ohälsa, hälsa, lidande och hur individen upplever och påverkas av sin livssituation. Vårdandet 

startar i livsvärlden och det är där vägen till hälsa börjar. Livsvärlden utgör ett perspektiv där 

individen kan förstå sig själv och andra och är i högsta grad unik och personlig, det är varje 

individs förhållningssätt till sig själv och sin omgivning och utgör grunden för hur individen 

upplever världen (Dahlberg & Segesten, 2010). När en individ lever med en ätstörning är det 

flera faktorer som påverkar livsvärlden och den är föränderlig genom sjukdomsförloppet.        

 

Lidande  

Lidande är en naturlig del av livet och påverkar alla olika och i olika perioder under en livstid. 

Upplevelsen av lidande är unikt för varje individ och kan kopplas till hur man ser på sig själv 

och förhåller sig till andra. Det kan frambringa ohälsa och orsaka att individen förlorar en del 

av sin idientitet. Lidandet i sig bidrar till ett förändrat perspektiv för individen och hur denne 

ser på sin egen hälsa och sin livssituation och kan yttra sig på olika sätt beroende på situation. 

Det finns tre former av lidande; Sjukdomslidande kopplas samman med diagnos och 

behandling som kan föra med sig olika symptom och biverkningar, livslidande beskriver 

stressfaktorer relaterade till livscykeln som kan leda till smärta, depression, ångest och 

tillitsproblem, den sista formen av lidande är vårdlidande och skapas av vården själv vid ett 

bristfälligt vårdande (Wiklund Gustin, 2014). Lidande skapas vid en ätstörning när individen 

utvecklar en snedvriden självbild som påverkar den psykiska så väl som den fysiska hälsan 

och kan kopplas till de olika formerna av lidande.    

 

Mening och sammanhang  

Mening och sammanhang går hand i hand och är sammankopplade med de existentiella val 

som individen ställs inför. Det formar vår tillvaro och innefattar viljan att ta till vara på sin 

hälsa och leva ett hälsosamt liv. Vid exempelvis sjukdom förändras upplevelsen över vad som 
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är meningsfullt och vilka sammanhang individen ingår i. Individens perspektiv på livet kastas 

om och saker som tidigare var viktiga kan bli oväsentliga (Dahlberg & Segesten, 2010).  

När en individ känner mening med vardagen kan denne klara av stora belastningar, omvänt är 

det svårt att klara av vardagen och uppleva hälsa. Vad som är meningsfullt för en individ 

varierar och förändras över tid. Individen ingår även i diverse sammanhang såsom skola, 

arbete och familj som alla kan bidra till att individen skapar mening. Saknar individen 

sammanhang är det lätt att känna sig vilsen och gör det svårare att uppleva välbefinnande 

(ibid.) 

 

Välbefinnande  

När en individ upplever ohälsa är det möjligt att fortfarande erfara hälsa och omvänt är det 

möjligt att må dåligt trots att man är i vid god hälsa. Välbefinnande är en viktig del av att 

känna sig frisk och kry och utan den är det svårt att uppnå en känsla av hälsa och ha kraften 

att genomföra små och stora livsprojekt. Det är alltså möjligt att uppleva välbefinnande trots 

sjukdom om individen känner att den klarar av att genomföra diverse aktiviteter och må bra 

och vårdpersonal kan finnas till för individen genom att ge stöttning och hjälp (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det är därför en individ med en ätstörning kan uppleva välbefinnande och 

hälsa trots stora påfrestningar. 

   

PROBLEMFORMULERING  
Ätstörningar kan kopplas samman med psykisk och fysisk ohälsa och grundas i att flertalet 

faktorer påverkar individen till ett förändrat beteende med en destruktiv utgång. Synen på sig 

själv förändras och upplevelsen av vad som är hälsosamt och ohälsosamt blir snedvriden. Det 

orskar lidande för individen men det kan vara mycket svårt att bryta de kontrollerade 

beteenden ätstörningen skapat. Individen kan finna mening med sin ätstörning genom att den 

uppfyller uppsatta mål som exempelvis en viktnedgång.  

Med ökad kunskap inom området av hur det är att leva med en ätstörning kan sjuksköterskans 

attityd förändras och livsvärlden bejakas. Ökad förståelse för individens upplevelse kan göra 

sjuksköterskan  medveten om sin förförståelse och vårdandet kan på så sätt främjas där 

individen kan få stöttning att uppleva välbefinnande och ta stegen mot ett tillfrisknande.  

 

SYFTE  
Syftet var att undersöka hur kvinnor och män upplever sin ätstörning och hur livet formas av 

den.   

 

Författarna har dessutom följande forskningsfrågor:  

 Vilka tankar, känslor och upplevelser har individen under sjukdomstiden? 

 Hur påverkas individens vardag av en ätstörning?     

 

METOD  
Studien genomfördes som en litteraturstudie med självbiografier och har en kvalitativ ansats. 

Syftet var att undersöka hur kvinnor och män upplever sin ätstörning och hur livet formas av 

den. Till skillnad från kvantitativ metod där forskaren använder sig av olika mätningar och 

jämförelser för att se om resultatet skiljer sig från ett annat, undersöker kvalitativ metod 

personers livssituation och vill skapa ökad förståelse för den (Segesten, 2012b).  

Med metoden kunde författarna undersöka individens upplevelser, förväntningar, erfarenheter 

och behov och få en djupare förståelse för vad tillståndet innebar för den enskilde individen. 

Genom kvalitativ forskning kan ny kunskap träda fram och omsättas i praktiken och vara till 

hjälp när vården bemöter det valda området (ibid.). Det är även viktigt att bejaka sin 
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förförståelse och reflektera hur den kan färga resultatet. Förförståelse för forskningsområdet 

är alltid närvarande och går inte att undkomma (Forsberg & Wengström, 2016) men genom 

att diskutera och reflektera så har författarna möjliggjort en öppenhet mot självbiografierna 

och trovärdigheten till resultatet kan öka.    

Författarna har valt att undersöka upplevelser och erfarenheter vilket kvalitativ ansats är 

lämplig för. 

 

Datainsamling 

Sökningarna efter självbiografierna genomfördes med databasen Libris eftersom de har ett 

brett utbud av litteratur. Valda sökord var; Ätstörningar, Självbiografi, Biografi (Bilaga 1).  

 

Urval 

Studiens resultat baserades på fem självbiografier. Minst fem självbiografier skulle studeras 

och de skulle svara an på syftet till studien och beskriva upplevelsen av att leva med en 

ätstörning. Böckerna valdes ut från titel, sammanfattning och de som bäst representerade 

studiens syfte. Inklusionskriterierna var män och kvinnor, varit drabbad av en ätstörning och 

att texterna skulle vara skrivna av den som upplevt en ätstörning. Författarna valde att 

exkludera litteratur med medicinsk inriktning för att den inte beskriver hur individer upplever 

olika tillstånd utan lägger fokus på diagnos, symptom och behandling. 

Författarna utgick från Segestens (2012a) kvalitets- och källkritiska granskning för att säkra 

kvaliteten på självbiografierna och för att stärka texternas trovärdigheten. I 

kvalitetsgranskningen ingår frågor som rör form av litteratur, ansvarig utgivare, vem 

författaren är och vilka mål de hade med boken, när boken trycktes och hur författarna till 

studien kan använda sig av texterna (se Bilaga 2).     

 

Analys 

Dataanalysen innefattade en kvalitativ manifest innehållsanalys. Den bygger på en metod där 

litteraturen systematisk analyseras och där författarna kan beskriva, förklara och tolka det 

specifika fenomenet utifrån den insamlade datan. Vid analysen undersöker författarna 

fenomenet först enskilt och bryter ner datan i mindre delar. Därefter sätts delarna gemensamt 

ihop till en ny helhet, syntesen, vilket möjliggör att se på fenomenet på ett nytt sätt (Forsberg 

& Wengström, 2016).   

Första steget var att läsa och sammanfatta litteraturen för att få en överblick och förståelse för 

helheten. Därefter identifierades meningsbärande enheter som svarade an på studiens syfte 

och de plockades ut ur texterna. De meningsbärande enheterna ska vara utformade så att 

textens innehåll inte försvinner, det ska vara möjligt att förstå textens helhet och 

sammanhang. Nästa steg var att kondensera de meningsbärande enheterna för att få fram 

koder. Kondenseringen har i syfte att korta ner enheterna utan att tappa textens innehåll. 

Utifrån koderna skapades kategorier, där flera koder med liknande innehåll parades ihop till 

en avskild kategori. Koderna utformades utifrån enheternas innehåll och vad författarna hade 

identifierat som meningsbärande i de kondenserade enheterna. Sista fasen var att sätta ihop de 

kategorier som framträtt för att skapa en ny helhet i resultatet. Det genomförs för att 

fenomenet ska ses i ett nytt ljus och i ett annat sammanhang där delarna skapar en ny 

sammanhängande helhet (Granheim & Lundman, 2004). Resultatet ska vara tydligt utformat 

och det ska vara en klar röd tråd genom arbetet som är sammankopplat med syftet med 

studien (Dahlborg-Lyckhage, 2012).             

 

Forskningsetiska aspekter  
Studiens resultat bygger på självbiografier där författarna själva valt att publicera och 

därigenom godkänt att texterna är offentliga för allmänheten. Författarna i studien har dock en 
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skyldighet att presentera texterna sanningsenligt och inte förvränga dem och har utgått från 

Helsingforsdeklarationen (2013) etiska principer gällande medicinsk forskning i hanteringen 

av de valda självbiografierna, där alla deltagare ska behandlas med respekt och värdighet.  

 

RESULTAT 
Resultatet har utgått från fem självbiografier där syftet var att undersöka hur kvinnor och män 

upplevde sin ätstörning och hur livet formades av den. Detta resulterade i fem 

huvudkategorier och tolv subkategorier (se Tabell 1).  

 

Tabell 1 – Huvudkategorier och subkategorier 

Huvudkategori Subkategori 

Krav Omständigheter som lägger grunden till ätstörningen  

Höga krav på sig själv 

Kontroll Ätstörningens makt och kontroll över individen 

Kontroll i vardagen 

Förändrat kontrollbeteende vid tillfrisknandet 

Känslor Destruktiva känslor 

Frigörande känslor 

Förtrycka och dämpa känslor 

Tankar Synen på sig själv 

Komma till insikt och vilja bli frisk 

Vårdrelation Misstro till sjukvården 

När det klickar 

 

Krav 

Omständigheter som lägger grunden till ätstörningen 

Ätstörningarna började i tidig tonår för samtliga författare och som beskrivet tidigare är det 

många faktorer som spelar in vid utvecklandet av en ätstörning. Samtliga författare hade höga 

krav på sig själva och en vilja att vara omgivningen till lags. Sjögren (2001) blev påverkad av 

olika medier så som veckotidningarna som innehöll den populära modellen Twiggy, 

kaloritabeller och tips på hur man skulle kunna gå ner i vikt. Från sin mamma lärde hon sig att 

det var viktigare att sätta andra före sig själv vilket bidrog till ett dåligt självförtroende. 

Sjögren försökte träda in i en roll som hon trodde att andra ville se henne i.  

Jisei (2015) berättar att hon var den som andra såg upp till, hon som var stark, klarade allt och 

ville vara omtyckt av alla.  

 

Jag iakttog och tog till mig sättet mina föräldrar och min bror handskades med 

känslor, behandlade varandra, och förhöll sig till samhället. Dessa mönster i 

kombination med mina egna intensiva känslor, samhällets värderingar och 

tonårstidens krav ledde till att jag utvecklade en ätstörning. (Apostolides, 2000, s 29) 

 

Höga krav på sig själv 

Ätstörningar är kombinerade med olika typer av prestation och krav, kravet att förändra 
utseendet på kroppen och prestationen som krävs för att göra det möjligt att nå sina mål.  

Jisei (2015) lade stort fokus på att prestera, vara bäst i klassen, ha bäst betyg, flest kompisar 

och hon tillskrev sig varenda kommentar eller blick. Hörnfeldt (2013) satte höga krav på sig 

själv under sin sjukdomstid: “Nu har jag bestämt mig. Jag ska ta examen som den smalaste 

elev Härnösands kommun någonsin skådat” (s 45), “mitt ultimata mål den sommaren var att 

tappa 13 kilo. Jag tillhörde eliten, och jag fick konstant bekräftelse för min tunna kropp” (s 

21).  
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Prestationsångest var vanligt förekommande och ökad press resulterade ofta i ökade 

bekymmer med ätstörningen. Kraven gjorde att Hörnfeldt (2013) upplevde sig svag och var 

full av självhat, han hade prestationsångest över sin viktnedgång och kraven i skolan. Jakten 

efter den smala kroppen förvärrade ätstörningen och gjorde att behovet att vara omtyckt och 

till lags ökade. Apostolides (2000) skrev att när hon blev tillräckligt smal kunde hon 

accepteras i sociala kretsar och känna sig säker, sexig och populär. När kraven ökade behövde 

hon frossa och kräkas varje dag för att dämpa och få bort kraven för en stund. “Om jag inte 

var allt jag borde vara, var jag totalt misslyckad. Allt eller inget” (s 111).         

 

Kontroll 

Ätstörningens makt och kontroll över individen 

Samtliga författare beskriver hur ätstörningen upptog den största delen av deras liv och fyllde 

majoriteten av timmarna på dygnet. Allt genomsyrades och kontrollerades av ätstörningen 

vilket gjorde dem mycket begränsade i alla aspekter av livet. Hörnfeldt (2013) beskriver 

ätstörningen som en drog. En drog som han missbrukade och var beroende av och som stärkte 

honom där han själv var svag. Sjögren (2001) upplevde ett liknande beroende där hon alltid 

satte sin ätstörning först. Det ledde till att hon ljög och manipulerade sin omgivning för att 

kunna ha sina kvällar fria för att få utlopp för sin ätstörning och sitt beteende.    

Flera av författarna berättar att de utvecklade ett beteende där lögner och manipulation blev 

normalt för att känna att de hade kontroll över sin situation. “Jag blev en mästare på att ljuga 

och manipulera varje situation till min fördel. Ganska snart var jag till och med så duktig på 

det att jag lyckades lura mig själv” (Hörnfeldt, 2013, s 29).  

 

Flertalet beskriver att de bar en mask utåt mot omvärlden så att ätstörningen inte skulle lysa 

igenom och Apostolides (2000) skriver att det var bättre och säkrare att vara ensam av den 

anledningen. Att dela med sig av hemligheten var för svårt och att omgivningen då även 

skulle få ta del av de rädslor, skuldkänslor och ilskan hon upplevde var otänkbart.  

Ätstörningens kontroll över författarna gjorde att tvångsbeteendet fortsatte att eldas på då 

rädslan över att tappa kontrollen och släppa in omgivningen var för stark och gjorde att 

författarna var fast i ätstörningens grepp.          

 

Kontroll i vardagen 

Författarnas dagar hade en klar planering med inarbetade mönster och vanor. Alla aktiviteter 

var utformade för att ha kontroll över matintag, träning, svält, uppkastningar och eventuella 

inköp. Vardagen blev väldigt inrutad och Jiseis (2015) dagar kunde under en period vara 

präglade av som mest tio timmar träning om dagen vilket ledde till att hon fick svåra smärtor 

till följd av träningen. Istället för att sluta träna började hon använda smärtstillande läkemedel 

som en daglig rutin för att kunna fortsätta äta mindre och träna mer. Sjögren (2001) vägde sig 

varje dag och kom med olika förklaringar till varför hon behövde träna. Kontrollen över 

vardagen var en naturlig del av dagen och beskrivs av Apostolides (2000): “När anorexin 

fyllde min hjärna befann jag mig i en rationell värld som jag själv skapat” (s 40).  

Det har framkommit att oberoende av vilken sorts ätstörning författarna led av ter sig 

kontrollbehovet ungefär på samma sätt där vardagen följde en strikt planering.  

 

Hörndfeldt (2013) upplevde att de vardagliga mönster och vanor han hade skapat tillsammans 

med det maniska kontrollbehov han hade över mat och träning var mycket viktiga för att få 

fritt spelrum för sin ätstörning. Han fick utrymme att agera ut tvångsbeteenden som 

ätstörningen förde med sig. Strömblad (2015) sorterade in mat i nyttigt och onyttigt vilket 

styrde vad han fick och inte fick äta, han hade strikta rutiner vilket möjliggjorde att han kunde 
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gå ner i vikt. “Kontrollera ditt matintag och och din motion // genom att lyda självpåtagna 

regler” (Apostolides, 2000, s 27).    

 

Förändrad kontroll vid tillfrisknandet 

Flera av författarna beskriver att miljöombyten kunde hjälpa att bryta de kontrollerade 

vanorna, mönstren och beteenden. Fokus behövde skifta från vardagen på hemorten till en ny 

miljö som inte var sammankopplad med ätstörningen för att det skulle finnas möjlighet att 

förändra och släppa på de kontrollerande beteendena. Tillfrisknandet var en balansgång 

mellan att vilja bli frisk och finna kraften till att släppa på ätstörningen och de fasta vanorna 

och inte falla tillbaka in gamla kontrollerande mönster. Apostolides (2000) och Hörnfeldt 

(2013) erfor att det var balansen som avgjorde om det de skulle lyckas att bli friska och få en 

förändrad syn på sig själva. Balansen och att kunna släppa på kontrollen för att ge sig själv 

utrymmet att bli frisk.  

Tvångsbeteendena var svåra att bryta och för samtliga författare tog det tid att att bli friska. 

Det var en lång process där olika ätstörda beteenden sakta försvann. Apostolides (2000) 

upplevde processen som utdragen med många hinder på vägen men samtidigt var det viktigt 

att acceptera förloppet för att så småningom kunna släppa ätstörningen.          

 

Känslor 

Destruktiva känslor 

Strömblad (2015) berättar att en kombination av att känna sig annorlunda gentemot jämnåriga 

vänner och känslan av att aldrig räcka till utvecklade hans ätstörning. Att han också i samband 

med detta fick upp intresset för träning och upplevde att han hade ett tvångsmässigt beteende 

kring träningen förvärrade enbart sjukdomen. Destruktiva känslor såsom att känna sig 

värdelös, inte vara omtyckt och känna självhat var vanliga under sjukdomstiden för 

författarna. Känslorna var riktade mot dem själva samtidigt som dem var övertygade att 

omgivningen också tyckte illa om dem. Hörnfeldt (2013) utvecklade en rädsla över att han 

egentligen inte var smal utan tjock och att det enbart var en tidsfråga innan omgivningen 

upptäckte att han var tjock. När han såg sig själv i spegeln såg han inte benknotorna som stack 

ut utan han såg den uppsvällda magen som var alltför stor. Jisei (2015) upplevde att när hon 

inte tränade trodde hon sig känna hur fettet hopade sig vilket ledde till panikkänslor som 

enbart försvann under tiden träningspassen pågick. Apostolides (2000) uttryckte ett stort 

självförakt och ett svek mot sig själv när kroppen sa åt henne att äta. “Min högra näve 

dunkande mot väggen. Jag kände behov av att göra mig själv illa. Jag ville skada den här 

kroppen som svikit mig” (s 100). 

 

Frigörande känslor 

Hörnfeldt (2013) upplevde stolthet, glädje och ökat självförtroende av viktnedgången och 

över att ha lyckats hålla ett lågt kaloriintag eller inga kalorier alls under en dag. Frigörande 

tankar förutom vid matintaget skedde även efter träningspass när samtliga författare lyckats 

pressa gränserna till de yttersta. Känslan av eufori och över att ha presterat väl upplevdes 

extra intensiv på väg in i ätstörningen men de frigörande känslorna fanns även kvar under 

sjukdomsförloppet. “ Att kräkas var det bästa delarna av min dag. Jag lärde mig så fort att 

älska det. Inget kändes så frigörande, så bra” (Hörnfeldt, 2013, s 65).  

Apostolides (2000) upplevde frigörande känslor även om de var kluvna “Jag brukade stryka 

omkring i mataffären och // bli spänd när jag stod i kön, dels för att jag hade skuldkänslor 

och kände mig äcklig, men också för att jag kände förväntan- jag var nära att få min sil. (s 

93-94). 
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Förtrycka och dämpa känslor 

Jisei (2015) berättar att hon använde sin ätstörning för att förtrycka känslor, däremot kände 

hon att kraven och att inte räcka till fortfarande hängde kvar trots hennes ansträngningar. 

Hörnfeldt (2013) beskriver att han stängde av sina känslor helt och kände enbart trötthet. 

Stoltheten och glädjen han upplevde i början av ätstörningen försvann när han sjönk djupare 

in i sin sjukdom, kroppen orkade inte hålla igång honom längre. “Jag stängde av. Tillät mig 

själv varken att känna glädje, sorg, besvikelse, hopp, ensamhet och kärlek. Bara trötthet. Jag 

var utmattad, och den enda personen jag orkade med var Djävulen” (s 35).  

Strömblad (2015) upplevde sig ha konstanta panik- och ångestattacker, det enda som dämpade 

ångesten var träning eller att hetsäta. Sjögren (2001) hade stor ångest dagen efter att hon hade 

hetsätit och lovade sig själv att inte göra om det. Hon cyklade flera mil om dagen för att 

straffa sig själv och förtrycka sina känslor, för att sedan hamna i samma situation dagen efter. 

Apostolides (2000) uttrycker även mat som medel att dämpa känslor “Att äta skulle göra mig 

lugn. Ätandet skulle tränga undan mina känslor” (s 64). 

 

Tankar 

Synen på sig själv 

Synen på sig själv bestod av konstanta tankar på att inte vara tillräcklig och nå upp till ens 

egna förväntningar och andras. Sjögren (2001) berättar att hon inte vågade vara sig själv och 

vara ställningstagande. Hon klev in i en roll som hon trodde andra förväntade sig att hon 

skulle leva upp till. Tankar om att prestera och vara andra till lags var centralt hos samtliga 

författare och kanske främst att ha kontroll över sig själv. “Jag hatade mig själv för att jag 

hade ätit, att jag hade förlorat kontrollen. Det var inte bara hat, jag kände mig också 

förvirrad, generad, rädd och misslyckad” (Apostolides, 2000, s 56).   

 

I samtliga självbiografier framkommer det dessutom att var och en objektifierade sig själva 

och särade på sig genom att skilja på ätstörningen och jaget.  Apostolides (2000) upplevde att 

hon inte kände sin kropp längre utan tänkte på den istället, genom att planera in rutiner, 

träning och räknade kalorier istället för att lyssna på sin kropps signaler. Hörnfeldt (2015) 

beskriver samma sak som att han skiljde kroppen som objekt, från jaget som subjekt, han såg 

sig inte som en helhet utan hans tankar och kropp var två helt skiljda ting som ständigt var i 

kamp med varandra.  

 

När frossandet tilltog och perioderna med svält blev kortare – intalade jag mig själv 

att den Marianne som vräkte i sig mat egentligen inte var jag. Det var den ”dåliga” 

Marianne. Efter frosseriet skulle den ”riktiga” Marianne, hon som var smal och hade 

full kontroll, komma tillbaks och banta. (Apostolides, 2000, s 59) 

 

Förutom ständiga negativa tankar om sig själva och att uppleva sig inte räcka till kretsade 

även tankarna oavbrutet kring mat.  Apostolides (2000) berättar att dygnets alla timmar 

kretsade runt mat, den fascinerade henne, äcklade henne och attraherade henne. Även när hon 

sov drömde hon om mat. Detta beskriver även Strömblad (2015); alla hans tankar cirkulerade 

kring mat vilket han hade svårt att hantera. Det resulterade i att han hetsåt flera gånger om 

dagen för att försöka tysta tankarna.  

 

Komma till insikt och vilja bli frisk 

Tankar som uppstod på vägen till tillfrisknande var att det inte var maten i sig som var det 

svåra utan vilka känslor som fanns i anknytning till mat och hur det påverkade författarna. 

Apostolides (2000) kom till insikt att maten var ett sätt att undertrycka känslor som hon inte 
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kunde eller ville hantera, “Yttre ting kan inte ändra det. Det var något i mitt inre som behövde 

ändras: Jag behövde förändra mina tankemönster, mitt känsloliv och mitt agerande. (s 124). 

Hon fick även hjälp att förstå att det enbart var hon själv som kunde göra en förändring i sitt 

liv och även att hon under hela sjukdomsförloppet levde för att behaga andra och inte sig 

själv. Hörnfeldt (2013) beskriver sina tankar som att han bestämde sig för att de positiva 

energierna i livet var viktigare än de negativa och att det blev en drivkraft. Hans tankesätt fick 

honom att bli frisk: “ Det var inte svårt för mig att hitta drivkraften att bli frisk när jag väl 

insett hur sjuk jag var och öppnade ögonen för min omgivning” (s 79). 

 

Vårdrelation 

Misstro till sjukvården 

I samtliga självbiografier framkom det en tydlig misstro till sjukvården där författarna 

upplevde att de inte blivit tagna på allvar när de sökt hjälp för sin ätstörning. Jisei (2015) erfor 

att hon inte togs på allvar då hon till synes såg välmående ut genom att hon var magerlagd och 

solbränd. När hon berättade om sin ätstörning var läkarens kommentar att denne inte såg vad 

problemet var och att hon bara skulle äta mer och träna mindre. Även Sjögren (2001) 

upplevde samma sak där hennes sjukdom inte syntes utåt och togs därför inte på allvar för att 

hon hade ett vårdat yttre, det som inte syntes fanns inte.  

 

Hörnfeldt (2013) kände sig illa berörd då han upplevde att en sjuksköterska hade en negativ 

attityd gentemot honom och hotade med att om han inte gick upp i vikt skulle hon berätta om 

ätstörningen för hans mamma. Detta ledde enbart till att han manipulerade och ljög ännu mer 

för att få slippa att äta. Sjögrens (2001) upplevelse av vården bestod av misstro där hon inte 

kände något förtroende för sjukvården på grund av att hon uppfattade att kunskapen om 

ätstörningar var knapphändiga. Även Strömblad (2015) berättar att han inte upplevde något 

förtroende för sjukvården, vilket ledde till att han inte öppnade upp sig och berättade om hur 

grav hans ätstörning egentligen var utan ljög och slätade över problematiken, även om han 

ville ha hjälp. 

 

Misstron till sjukvården verkade även bero på att individen såg vårdandet som ett hot att bli 

fråntagen sin ätstörning då denne inte kommit till insikt hur sjuk den var och fortfarande till 

viss del förnekade sin sjukdom. Jisei (2015) var väldigt noga med att komma välklädd och 

sminkad till läkarkontroller, och när vågen visade en drastisk viktnedgång hade hon alltid en 

förklaring till resultatet för att kunna fortsätta i samma spår. Strömblad (2015) använde sig av 

vikter som han tejpade fast på kroppen för att vågen skulle visa en högre vikt än vad han 

faktiskt vägde. När hjälpen kom för Jisei (2015) och hon blev inlagd på ett behandlingshem 

upplevde hon att sjukvården tog hand om henne på ett sådant sätt att hon blev omplåstrad för 

stunden. Den långvariga läkningstiden fick hon ta sig an på egen hand. Detta ledde enbart till 

en annan form av ätstörning men inte till ett tillfrisknande som kom i senare skede.   

 

När det klickar 

I samtliga självbiografier hade författarna flertalet kontakter med sjukvården under 

sjukdomstiden och upplevde misstro gentemot den. De upplevde att de inte fick den hjälp de 

behövde förrän de träffade en kontakt som kändes rätt och det klickade med. Först när de 

träffat någon inom vården som de kände att de trivdes med och litade på fanns möjligheten att 

ta stegen mot ett tillfrisknande. “Det var en sån lättnad att prata om det utan att känna rädsla 

för att bli fördömd, att kunna uttrycka i ord och känslor. Jag har lidit” (Apostolides, 2000, s 

103).  

Jisei (2015) fick hjälp med att komma till insikt att det inte i första hand var hennes ätstörning 

som var det stora problemet utan att det var hennes tankar om att vara perfekt hela tiden och 
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att vara andra till lags. Genom samtal fick hon kontakt med de känslor som förtryckts och 

därigenom bli fri från sin ätstörning.  Hörnfeldt (2013) berättar att en stor del av processen 

mot ett tillfrisknande är beroende av att våga prata om sina problem, bli lyssnad på och även 

att lyssna på vad omgivningen har att säga. 

 

DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor och män upplevde sin ätstörning och hur 

livet formades av den. Fokus lades på att undersöka hur individens liv och vardag påverkas 

under sjukdomstiden och vilka känslor och tankar som uppstod. Studiens resultat visar att 

individerna upplever olika skeden under tiden med ätstörningen som påverkar deras tankar 

och känslor. Individerna har ofta höga krav på sig själv som gör att vardagen blir väldigt 

kontrollerad och ätstörningen tar störst plats i deras liv. De fick hjälp av vården att tillfriskna 

men det krävde många besök fram och tillbaka innan individerna hittade rätt vårdresurs som 

hjälpte dem att bli friska. 

 

Metoddiskussion 

Studiens resultat utgick från fem självbiografier där individerna själva valt att berätta om sin 

upplevelse av att leva med en ätstörning. Segesten (2012a) menar att denna typ av litteratur 

möjliggör att läsaren kan komma nära inpå individens tankar och upplevelser och är därför 

lämplig för studien. Trovärdigheten formas av hur väl författarna till studien är medvetna om 

sin förförståelse, det vill säga förutfattade meningar och tidigare kunskap och erfarenhet 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2014). Författarna har under studiens gång reflekterat och 

diskuterat fynden för att behålla en öppenhet och för att minska risken att tidigare kunskap 

färgar av sig på resultatet. Vidare grundas även resultatets trovärdighet på individernas egna 

subjektiva upplevelser och sanning samt att förlagen gör en granskning av manus innan 

eventuell utgivning där trovärdigheten är en del som granskas (ibid.).    

 

I kvalitativ forskning ingår intervjuer för att beskriva upplevelsen av ett fenomen (Forsberg 

och Wengström, 2016) och valet att inte utföra en intervjustudie baseras på att det finns en 

större risk att resultatet färgas av exempelvis miljö och intervjufrågor. En fördel med en 

intervjustudie är möjligheten att ställa följdfrågor och få ett djupare fokus på utvalda 

fenomen. Dock vill författarna utforska upplevelsen av ätstörningen från början till slut, vilket 

kan bli svårt att täcka under en intervju. Flera intervjuer hade kunnat ge en mer heltäckande 

bild men det ansågs inte finnas tillräckligt med tid till det. Flertalet av självbiografierna 

innehåller dagboksinlägg som ger en omfattande bild av hur individerna upplevde sin 

ätstörning och resultatet hade förmodligen blivit likartad om självbiografier eller intervjuer 

använts. Det kan även vara svårt att öppna upp sig för någon man inte känner och prata om 

sina upplevelser och därför var självbiografier ett lämpligare alternativ inom den tidsram som 

givits.           

 

Urvalet av litteratur baserades på studiens syfte och problemformulering och skulle beskriva 

individernas egna känslor, tankar och upplevelser under sjukdomstiden och hur vardagen 

påverkades. Forsberg och Wengström (2016) skriver att vid kvalitativ forskning ska 

författarnas utgångspunkt vara att förklara, beskriva och öka förståelsen för det valda 

forskningsområdet och där resultatet kan vara överförbart till likartade situationer. 

Självbiografierna kvalitetsgranskades enligt Segestens (2012a) modell för att kritiskt bedöma 

kvaliteten på självbiografierna. Granskningen genomfördes för att säkerställa att 

självbiografierna var lämpliga för studien och enligt Friberg (2012) är det nödvändigt att 

kvalitetsgranska för att lägga grunden för nästa steg som är innehållsanalysen. Det är också 
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viktigt att granska texterna för att utveckla sitt kritiska tänkande samt få en bättre förståelse av 

texten.  

 

Inklusionskriterierna och exklusionskriterien utgör en skiljelinje mellan vilken litteratur som 

valts ut och gör det möjligt att välja litteratur som bäst svarar an på syftet och området som  

ska undersökas (Forsberg & Wengström, 2016). Den första inklusionskriterien var att både 

män och kvinnor skulle vara representerade i studien. Detta för att lyfta fram att både män och 

kvinnor drabbas av ätstörningar och för att öka överförbarheten i studien. Andra 

inklusionskriterien var att individerna hade varit drabbade av en ätstörning för att få fram den 

subjektiva upplevelsen av ätstörningen. Tredje inklusionskriterien var att texterna skulle vara 

skrivna av de som varit drabbade av en ätstörning för att datan skulle vara framställd utifrån 

individernas egna upplevelser och för att datan skulle bli mer tillförlitlig. En fördel med att 

berättelserna är skriva med de drabbades egna ord är att det finns en lägre risk att texterna är 

förvrängda vilket ökar trovärdigheten för berättelserna.  

Exklusionskriterien var att inte välja litteratur med medicinsk inriktning för att bäst kunna 

inrikta sig på att beskriva upplevelsen av ätstörningar. Det exkluderade behandlingsmetoder, 

symptom och diagnoser som hade varit intressant att ta del av för att fånga upp hela spektrat 

av vad individen går igenom under sjukdomstiden. Dock fanns en risk att syftet med studien 

ändrades om fokus även lades på litteratur med medicinsk inriktning.   

 

Inga inklusions- och exklusionskriterier som berör när och var självbiografierna är skrivna 

och publicerade finns med. Litteraturen anses vara relevant till studiens syfte oberoende av 

årtal eftersom syftet är att beskriva den subjektiva upplevelsen. Det framgår även i analysen 

att upplevelsen av ätstörningen inte skiljde sig märkbart mellan den äldsta boken publicerad  

2000 till de två nyaste publicerade 2015. Fyra av självbiografierna är skriva i Sverige och en i 

USA. Anledningen till att välja litteratur som inte enbart var begränsad till Sverige kan vara 

en fördel för att se hur ätstörningar upplevs i andra delar av världen. Det är även en fördel ur 

ett vårdperspektiv eftersom sjuksköterskan kommer att vårda individer från olika delar av 

världen med olika kulturer. Dock är majoriteten av självbiografierna från Sverige och skildrar 

därför till största del svenska förhållanden.              

 

Urvalet på fem självbiografier kan te sig litet men vid kvalitativa urval är det vanligt att 

undersöka små grupper enligt Forsberg och Wengström (2016). Hade fler självbiografier 

inkluderats kan resultatet möjligen redovisat en större bredd och omfattning med fler 

perspektiv. Dock fick författarna djupare kunskap och förståelse av området och upplever att 

samtliga individer beskriver likartade berättelser och valde därför att inte inkludera fler 

självbiografier då det möjligen inte hade tillfört någon ny kunskap.  

 

Kvalitativ innehållsanalys är lämplig att använda för att kunna tolka självbiografierna och är 

vanlig inom vårdvetenskapen. Metoden lägger fokus på att identifiera olikheter och skillnader 

i texterna och hitta det manifesta innehållet, det vill säga det uppenbara innehållet som sedan 

ligger till grund för utformningen av kategorierna, till skillnad från det latenta innehållet där 

det underliggande meningen med texten studeras (Lundman & Hällgren Granheim, 2014).  

Vid manifest innehållsanalys är det mindre troligt att författarnas egna tolkningar och 

förförståelse påverkar resultatet. Det är en balans mellan att tillföra ett perspektiv och att inte 

applicera en mening till texten som inte finns där. Författarna ska låta texten tala och 

samtidigt reflektera över sin förförståelse (Granheim & Lundman, 2004).  

Författarna läste samtliga självbiografier enskilt och sammanfattade böckerna. Det gjordes för 

att båda författarna skulle få en god överblick över litteraturen och ha möjlighet att diskutera 

möjliga skillnader, likheter och egna tankar. Därefter följde författarna Granheim och 
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Lundmans (2004) manifesta innehållsanalys. Författarna plockade ut meningsbärande enheter, 

kondenserade och kodade enskilt från sammanfattningarna. Kategorier skapades tillsammans 

för att båda författare skulle diskutera fram en gemensam inriktning. En fördel med den valda 

metoden är att båda reflekterar över om de framtagna kategorierna är relevanta för syftet med 

studien och minskar risken för att förförståelsen färgar resultatet.        

Det var första gången författarna arbetade med den manifesta innehålsanalysen vilket kan 

vara en svaghet då Granheim och Lundam (2004) menar att resultatet blir mer pålitligt ju mer 

man arbetar och bekantar sig med metoden.      

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att personerna har höga krav på sig själv när ätstörningen utvecklas och att det 

är vanligt kraven ökar efter insjuknandet. Kvinnorna och männen upplever att kraven ökar 

ytterligare vid positiv feedback från omgivningen och det är framträdande att individerna vill 

vara omgivningen till lags. Den drabbade finner mening med ätstörningen och beteendet den 

för med sig samt att sammanhangen individen befinner sig i gör att ätstörningen får utrymme 

att utvecklas och fortgå.   

 

Stora mängder träning, prestationskrav och strikt födointag leder således till ökade krav på 

individen. Att uppfylla kraven kvinnorna och männen har på sig själva leder till att de 

fortsätter att gå ner lite i vikt till eller vara lite bättre och smalare än andra. Keski-Rahkonen, 

Charpentier, Viljanen och Relander (2011) menar att ju längre in individen kommer i sin 

sjukdom desto svårare blir tvångshandlingarna och det blir vanligare med regler och förbud, 

exempelvis att individen måste äta mindre än andra vid gemensamma måltider. 

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) behöver det som är meningsfullt för en inte behöver 

vara det för någon annan och det kan vara anledningen till att omgivningen har svårt att förstå 

varför individerna med en ätstörning utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för en sådan 

extrem press. Boyd, Abraham och Luscombe (2007) visar att individer med en ätstörning 

upplever att de även måste träna samt att de upplever sig må sämre om de inte tränar i den 

omfattningen de tänkt sig vilket kan bero på de höga prestationskraven de har på sig. 

Individerna tränar i större omfattning även om de upplever sig få problem av träningen än 

individer som inte har en ätstörning och de tränar dessutom trots att de har en annan sjukdom. 

Detta är vanligt förekommande hos samtliga kvinnor och män. Kraven relaterade till träning 

kan förutom prestationskraven ses som att individerna inte har insikten om vad som är positivt 

och negativt för kroppen. Davidsson och Lillman Ringborg (2001) menar även på att kraven 

på sig själv kan tillta på grund av sociala medier där det sänds ut en bild av en ofta smal och 

vältränad individ. Det visar en bild av vad som är vackert och accepterat vilket på så sätt leder 

till ett ökat krav på individen. 

 

Enligt Espeset, Gulliksen, Nordbo, Skårderud och Holte (2012) upplevde sig individen vara i 

kontroll och känna en kick och välbefinnande av att kunna minska sitt matintag eller 

uppkastningar, vilket även framkommer i resultatet. Kontrollen över träning skiljer sig från 

individer med en ätstörning och de utan. Boyd, Abraham och Luscombe (2007) visar en 

signifikant skillnad där individerna med en ätstörning upplever sin träning som ett tvång. När 

träningen inte utförs upplever sig individen som värdelös och det framkommer i resultatet att 

individerna pressar sig till det yttersta under träningspass för att nå sina mål. Svaldi och 

Naumann (2014) visar även att träningen i sig inte leder till något välbefinnande under passet 

då individen fortfarande upplever missnöje över sin kropp. Däremot har träning en inverkan 

på tvångsbeteendet och kontrollen över individen som leder till att ätstörningen fortgår vilket 
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också framkommer i resultatet där individerna pressade sig själva till det yttersta trots att 

kroppen sa ifrån genom exempelvis smärta.  

Att försöka kontrollera sin vardag verkar leda till isolering där kvinnorna och männen förlorar 

kontakten med omgivningen. När de blir konfronterade om sitt beteende leder detta till att de 

istället ljuger och manipulerar, allt för att undvika och inte se problematiken som finns med 

sjukdomen. Davidsson och Lillman Ringborg (2001) visar även att det kan vara svårt att lyfta 

fram frågan om hur individen mår då omgivningen kan ha svårigheter att möta sjukdomen och 

få kunskap om hur en ätstörning yttrar sig. Om omgivningen vågar lyfta fram frågan om kost 

och träning leder det kanske till att beteendet och kontrollen inte blir så uttalad och det kan gå 

att rikta om tankegångarna för att minska risken att utveckla en ätstörning eller att det lättare 

går att tillfriskna. En öppnare dialog om ätstörningar kan gynna båda parter och leda till ökad 

medvetenhet, både hos individen och omgivningen.  

Att återta kontrollen från ätstörningen och släppa på den egna kontrollen är en del av 

tillfrisknanden och det handlar också om att bryta invanda mönster, vilket resultatet visar på. 

Davidsson och Lillman Ringborg (2001) menar att ätstörning är en genomgripande sjukdom 

som inte enbart påverkar kroppen utan även hela vardagen, från dagliga rutiner till social 

isolering vilket också leder till en lång väg tillbaka till ett liv fri från sjukdom.  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) behöver människan leva i nuet för att uppleva 

välbefinnande och känna livskraft. Om detta störs genom att grubbla på det förflutna och 

framtiden genom att exempelvis tänka på sitt födointag, när kostintaget ska ske och hur det 

ska ske störs nuet och leder till svårigheter att känna livskraft och välbefinnande. Dessa 

tankegångar och försök till att kontrollera sin vardag leder till ett lidande hos var och en av 

individerna.  

 

Resultatet visar också att många olika känslouttryck är vanliga hos individerna med 

ätstörningar men att de även blir mycket skickliga på att försöka dölja och dämpa sina känslor 

genom olika beteenden. Framträdande är att de ofta känner sig värdelösa och är väldigt 

självkritiska samtidigt som de upplever att omgivningen tycker illa om dem. Espeset, 

Gulliksen, Nordbo, Skårderud och Holte (2012) visar att individerna känner en känsla av 

avsky för att äta och för sin kropp. Detta ger sig i uttryck när individen ser sig själv i spegeln 

och när någon annan eller de själva tar på sin kropp. 

Det är heller inte ovanligt att individerna känner obehag av olika grad när de möts av föda där 

vissa födoämnen kan vara mer ångestframkallande än andra. Ökade ångestkänslor kan 

förekomma ju längre individen undviker ett födoämne och det blir svårare att överkomma 

rädslan för det (Keski-Rahkonen, Charpentier, Viljanen & Relander 2011). Noordenbos, 

Aliakbari och Campbell (2014) menar att det är känslorna för den egna kroppen som leder till 

ett negativt beteende och som påverkar vardagen. 

 

Lidande kan kopplas samman med kvinnornas och männens förändrade syn på sig själv. 

Ätstörningen förändrar perspektivet för dem och skapar exempelvis livslidande där de ofta 

upplever känslor som ångest och depression (Wiklund Gustin, 2014).       

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är livsvärlden och hur individen upplever sig själv helt 

unik för varje individ. Individen som har drabbats av en ätstörning har svårt att ha insikt i sin 

sjukdom och se att ätstörningen skapar svårigheter för dem. Kvinnorna och männen beskriver 

att de upplever välbefinnande när de lyckas pressa sig själva och finner sin sjukdom som en 

naturlig del av sin vardag. De upplever att de gör rätt för stunden och kan lindra sin ångest 

genom träning och att dribbla med kosten. Genom att frigöra sig från påfrestande känslor kan 

de uppleva välbefinnande. Det är alltså möjligt att uppleva välbefinnande trots att individen 
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lever med ohälsa och kan vara en drivkraft att orka med att genomföra olika projekt trots 

ätstörningen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Kvinnorna och männen använder sin ätstörning för att förtrycka, dämpa eller helt stänga av 

sina känslor. Espeset, Gulliksen, Nordbo, Skårderud och Holte (2012) visar att individen är 

medveten om att ätstörningen hjälper att förtrycka och dämpa känslor. Varför individen måste 

ta till något sådant drastiskt och varför det yttrar sig i just en ätstörning visar sig däremot inte 

lika tydligt, men det beteende som individen utvecklar kring sin ätstörning verkar vara ett 

verktyg för att undvika sina känslor och inte enbart förtrycka dem. 

Att undvika och dämpa känslorna kan vara ett sätt för kvinnorna och männen att finna mening 

i vardagen. De finner mening i att utöva olika beteende för att nå sitt mål med ätstörningen 

och Dahlberg och Segesten (2010) menar att individen är kapabel att orka med att utföra 

uppgifter under stora påfrestningar bara det finns en mening med det.  

 

Enligt Noordenbos, Aliakbari och Campbell (2014) hör individer med en ätstörning en inre 

röst som säger nedvärderande saker, vilket gör att självkänslan dalar och de tänker att det inte 

duger som de är. Att tänka nedvärderande tankar och att inte duga är något som är vanligt och 

har framkommit tydligt i resultatet. Den inre rösten som Noordenbos, Aliakbari och Campbell 

(2014) talar om återkommer även i resultatet där individerna talar om att de särskiljer sig själv 

från sin kropp och talar om sin ätstörning och sin kropp som ett ting.  

 

Noordenbos, Aliakbari och Campbell (2014) visar också ett samband mellan hur självkritisk 

personen är och vilken svårighetsgrad ätstörningen har. Clinton och Norring (2009b) menar 

också på att svårighetsgraden av en ätstörning kan se olika ut beroende på omfattningen av 

problematiken, vilket också kan kopplas till hur svåra tankarna är om att inte uppleva sig själv 

som tillräcklig. Ytterligare en aspekt av att uppleva sig otillräcklig är att det kan vidare 

förstoras när individen inte lyckas hålla sig till ett visst kostintag. Enligt Davidsson och 

Lillman Ringborg (2001) upplever den som har en ätstörning sig som misslyckad när 

kontrollen över kosten inte följer den uppsatta planen. Konstanta tankar om kost har 

framkommit i resultatet vilket kan applicerar på det som Davidsson och Lillman Ringborg 

(2001) beskriver av att det föreligger tvångstankar vid en ätstörning. Tvånget frambringar 

strikta mönster för individen vilket har varit påtagligt i resultatet och inskränker på kvinnornas 

och männens vardag.  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det möjligt att uppleva välbefinnande trots sjukdom 

och detta visas även hos individer med ätstörningar. Tankar om att kasta upp, förneka sig mat 

och träna överdrivet just för att uppleva välbefinnande yttrar sig. Trots detta beteende och 

upplevelsen av välbefinnande leder det till ett lidande för individen på lång sikt där tankar om 

kost, träning, självhat och tvång helt tar över livsvärlden och påverkar hur individen upplever 

sin vardag och sig själv.  

 

När kvinnorna och männen kommit till insikt att livet med ätstörningen inte längre är hållbart 

kommer de även till insikt om den självkritiska rösten i huvudet som styr över dem. De 

behöver distansera sig från rösten för att möjligöra en förändring och ett tillfrisknande. 

Brennan, Emmerling och Whelton (2015) visar vikten av detta, om när individen kommer till 

insikt att de inte behöver lyssna på självkritiken, de behöver erkänna sitt osunda leverne och 

ätstörningen. Genom insikten kan de finna viljan att bli friska vilket även framkommer i 

resultatet. Davidsson och Lillman Ringborg (2001) menar även på att förändringen också 

handlar om att återfinna känslor, förändra sina tankar om kost, återfinna lusten till livet och 

våga förändra sin tillvaro.  
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Kvinnorna och männen har upplevt en misstro till sjukvården där de inte känner att de blir 

tagna på allvar och att kunskapen om området är knapphändig hos personalen. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) behöver vårdandet beröra och vara lyhörd inför patientens 

livsvärld. Det behöver också finnas en vilja hos personalen att försöka förstå den enskilda 

patientens hälsa, sjukdom, lidande och hur vårdandet upplevs och påverkar patienten för att 

kunna stödja och stärka den enskildas hälsoprocess. Den bristande kunskapen inom vården 

kan vara en anledning till varför samtliga individer upplevde en misstro och att de inte blev 

tagna på allvar och anledningen till varför vården inte kunnat möta patientgruppen med 

förståelse och öppenhet.  

 

En annan anledning kan vara att även om individerna ville ha hjälp att bli friska så fanns det 

även en ambivalens hos individerna. De ville bli friska men samtidigt ville de inte släppa 

ätstörningen då de också upplevde en trygghet att fortsätta leva med ätstörningen. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) behöver vårdandet starta med insikten om hur sjukdomen 

påverkar patienten i vardagen och hur meningen och sammanhanget inverkar på patienten. 

 

Vårdpersonal upplever att en av de viktigaste uppgifterna i en vårdande situation och också en 

av de mest utmanande är att få patienten motiverad och engagerad i sitt tillfrisknande (Davey, 

Arcelus och Munir, 2014). Svårare blir det när patienten säger sig ha viljan att bli frisk men 

inte vill släppa taget om sin ätstörning. Ytterligare en del av komplexiteten att vårda en 

patient med ätstörning grundar sig i patientens egna förhållningssätt till sig själv och andra. 

Davey, Arcelus och Munir (2014) menar att eftersom patienten har orealistiska krav på sig 

själv och strävar efter perfektionism förväntar de sig detta också av vårdpersonalen. De 

accepterar inte bakslag utan förväntar sig att de ska bli friska direkt.  

 

Att få komma till insikt med sina problem, tankar och känslor kan underlätta i grupp. 

Brennan, Emmerling och Whelton (2015) visar att gruppterapi, där individer slåss med 

samma tankar och problem kan stärka och leda till sjukdomsinsikt och kan även vara mer 

kostnadseffektivt än enskilda sessioner. Oavsett behandlingsform framkommer det tydligt i 

resultatet att individen behöver en kontakt där patienten och vårdpersonalen ”klickar” 

tillsammans, vilket också verkar vara unikt för var och en. Clinton och Norring (2009b) visar 

även det som framkommit i resultatet att det finns stora olikheter hos individen när det 

kommer till behandlingsform. Det leder till olika sorters behandlingsbehov och 

tillvägagångssätt som behöver individanpassas. Individer med ätstörningar är därför en 

svårbehandlad patientgrupp där det finns risk att falla tillbaka in i sin sjukdom efter 

tillfrisknandet men som resultatet visar har männen och kvinnorna ändå lyckats tillfriskna från 

sina ätstörningar och självbiografierna har varit ett sätt att dela med sig av sin berättelse till 

andra samt en del av processen att bli fri sin ätstörning.  

 

Slutsatser 

Det författarna har kommit fram till genom studien är att ätstörningar är en mycket komplex 

sjukdom som yttrar sig både fysiskt och psykiskt. De får även bekymmer i den sociala 

samvaron med andra och svårigheter att upprätthålla en fungerande vardag. Även om en del 

forskning har gjorts inom området behövs det mer forskning för att förstå komplexiteten i 

sjukdomen och hur den upplevs av den drabbade. Mer kunskap krävs för att fullt ut förstå 

sjukdomen då den är så unik och individuell för var och en och att den drabbade inte sällan 

drabbas av flera former av ätstörningar under en ofta mångårig sjukdomstid. Något som också 

behöver belysas mer är kunskapen inom vården där informationen om ätstörningar och hur 

sjukdomen yttrar sig verkar vara knapphändig. Det är viktigt att sjuksköterskan kan se till alla 
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individer och därför är det centralt att ätstörningar belyses under exempelvis 

sjuksköterskeutbildningen eller under fortbildning för legitimerad sjuksköterskor.    
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BILAGOR 
Sökschema självbiografier     Bilaga 1 

Databas Datum Sökord Resultat (träff nr) 

Libris 2016-

03-02 

Ätstörningar (1112) 
 

 självbiografi (4) 

Jag är sjuk: om manisk 

överhälsosamhet - ortorexi, Lisa Jisei 

(2015)(1) 
 

Fri från bulimi, Irene Sjögren 

(2001)(2) 
 

Den inre hungern: en ung kvinnas 

kamp mot anorexi och bulimi, 

Marianne Apostolides (2000)(3) 

Libris* 2016-

03-02 

Ätstörningar (1112) 
 

 biografi (42) 

 Avgränsning: svenska, 

nyast först (37) 

Ett helvete är också ett liv, Andreas 

Strömblad (2015)(4) 
 

Smalast när hen dör vinner, Anton 

Hörnfeldt (2013)(11) 

 

* Manliga författare; Ingen förvald avgränsning möjlig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kvalitets- och källkritisk granskning av självbiografier enligt Segesten (2012) Bilaga 2  

 

Följande frågor ställdes i urvalsprocessen för att kritiskt granska självbiografierna: 

 

 Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap osv? 

 

 Vem är ansavrig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften 
ifråga? 

 

 Vem/vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har 
de, vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft? 

 

 När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 
förstå innehållet, av annan orsak? 

 

 Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte? 

 

 På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 
kunskap inom mitt ämnesområde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sammanfattning självbiografier    Bilaga 3 

Ett helvete är också ett liv - Andreas Strömblad (2015) 

Under uppväxten hade Andreas svårt att få vänner och upplevde sig annorlunda gentemot 

resten av sina jämnåriga vänner. Han hade dålig självkänsla och hade ett behov att vara andra 

till lags. Han började träna och den största anledningen till träningen var känslan av behag och 

lindring av ångest. I samband med träning föll det naturligt att äta mindre, sortera in mat i vad 

han fick och inte fick äta. Det pågick under hela uppväxten, trots hjälp av anhöriga. Lögner, 

manipulering så som tejpa fast extra vikter vid vägning och gömma undan mat fanns 

närvarande hela tiden trots att han ville ha hjälp. Inte förrän Andreas själv insåg sin 

problematik och träffade en terapeut han litade på kunde han bli frisk. 

 

Jag är sjuk - Lisa Jisei (2015) 

Lisa utvecklade anorexi under tidig tonår och fokus låg på att prestera. Hon lärde sig att ljuga 

och dupera. Vid läkarkontroller kom hon alltid välklädd och välsminkad, när vågen visade en 

drastiskt viktnedgång fanns det alltid en förklaring, hon hade slarvat med maten sista tiden 

och mådde lite dåligt men mådde bättre och äter hälsosamt nu. Lisa kom till ett 

behandlingshem med sina föräldrars hjälp med förhoppningen att det skulle leda till ett 

tillfrisknande. Lögnerna om kosten fortsatte däremot och hon kom oftast undan med det. 

Behandlingshemmet ledde inte till något långsiktigt tillfrisknande utan ätstörningen tog ett 

annat uttryck genom manisk träning och kontroll på matintag. 

 

Smalast när hen dör vinner - Anton Hörnfeldt (2013) 

Anton upplevde att den utlösande faktorn till sjukdomen var mobbing. Ett maniskt 

kontrollbehov skapades över mat, träning och stora delar av hans liv handlade om prestation. 

Anton hade Djävulen på axeln undet hela sjukdomstiden som talade om att ha inte dög vilket 

gjorde ätstöringen svårare och han upplevde att Djävulen var en av de svårsate bitarna att ge 

upp när han tillfrisknade. I slutet av boken finns ett kapitel där Anton berättar om 

efterförloppet av sin sjukdom. Han upplever att ätstörningen är något han får leva med och 

ständigt är medveten om för att inte hamna i dess grepp igen. 

 

Fri från bulimi - Irene Sjögren (2001) 

Irene berättar att hennes ätstörningar började i tidig tonår. Det började med anorexi där hon sa 

sig bli mätt på två vindruvor. Träning och  påverkan av media ledde snabbt till ohälsosamma 

mönster. Irene skildrar sin upplevelse i dagboksform i vuxen ålder och hon blir sjukskriven 

från jobbet då hon inte orkade med stressen. Hetsätning hade största prioritet, hon ljög och 

duperade folk enbart för att få vara ifred, samtidigt vill hon inget annat än att bli frisk. Varje 

morgon vaknade hon med ångest efter att ha sovit oroligt, och tänker att hon måste göra en 

förändring i sitt liv, samtidigt som beteendet fortsatte. 

 

Den inre hungern - Marianne Apostolides (2000)  

Det centrala i boken är Mariannes känslor om livet och främst om ätstörningarna. Matintag 

och motion skulle kontrolleras utan att tänka på vad kroppen ville och mådde bra av. 

Marianne kände inte sin kropp längre utan tänkte på den istället, genom att planera in rutiner 

och räknade kalorier och träning. Ätstörningen pågick i över 10 år, tonåren bestod av ständiga 

konflikter med hennes mor som ville att hon skulle äta och samtidigt inte visste hur 

situationen skulle hanteras. Marianne isolerade sig från omvärlden och allt kretsade runt 

räkning av kalorier och smyga undan mat. 



 

 
 

Exempel på innehållsanalys        Bilaga 4 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Helvete, jag har vräkt i mig mat idag! Känner mig 

så äcklig. Nu jävlar. Nu har jag bestämt mig. Jag 

ska ta examen som den smalaste elev Härnösands 

kommun någonsin skådat.  

Känner mig så äcklig. Jag ska ta examen som 

den smalaste elev Härnösands kommun 

någonsin skådat 

Självkänsla 

Mål 

Krav 

Kontrollera ditt matintag och din motion, inte 

genom att ta hänsyn till din kropps hunger eller 

önskan att motionera, utan att genom räkna 

kalorier och fettinnehåll, och genom att lyda 

självpåtagna regler. Ha kontroll. 

Kontrollera ditt matintag och din motion. Lyda 

självpåtagan regler. Ha kontroll. 

Kontroll  

Regler 

Kontroll 

Jag stängde av. Tillät mig själv varken att känna 

glädje, sorg, besvikelsse, ensamhet och kärlek. 

Bara trötthet. Jag var utmattad, och den enda 

person jag orkade med var Djävulen. 

Stängde av. Utmattad. Den enda person jag 

orkade med var Djävulen. 

Isolering 

Känslor 

Känslor 

Jag hatade min kropp eftersom jag hatade mig 

själv. Hat, tvivel, ilska. Det var det jag såg i 

spegeln.  

Jag hatade min kropp. Jag hatade mig själv. 

Hat, tvivel, ilska. 

Självhat 

Negativa tankar 

Insikt 

Tankar 

Det var en sådan lättnad att prata om det utan att 

känna rädsla för att bli fördömd, att kunna utrycka 

i ord och känslor: Jag har lidit. 

Lättnad att prata om det. Jag har lidit. Positiva känslor 

Insikt 

Hjälp 

Vårdrelation 

 


