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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Anorexia Nervosa är en psykiatrisk sjukdom som främst drabbar unga kvinnor 
mellan 15 och 23 år med hög mortalitet. Sjukdomen orsakar ätstörning vilket medför 
kraftig viktnedgång. Syftet: Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 
Anorexia Nervosa. Metod: Denna studie är genomförd av kvalitativ metod med analys av 
narratives. Datainsamlingen är baserad på fyra självbiografier skrivna av kvinnor som 
drabbats av Anorexia Nervosa. Resultat: Resultatet visade att samtliga kvinnor har haft 
olika upplevelser av Anorexia Nervosa. Kvinnornas upplevelser delas in i tre olika teman 
vilket förtydligades med citat. Teman som beskrivs avspelar kvinnors olika upplevelser. 
De teman som uppkom var Det svåruppnåeliga kvinnoidealet, Den ångestfyllda tillvaron, 
Betydelsen av att ha kontroll. Slutsats: Anorexia är en komplex psykiatrisk sjukdom som 
kräver en optimal omvårdnad med beredskap och förståelse från vårdpersonal. 
Sjuksköterskor strävar efter att förhindra ett lidande och främja hälsa i vårdandet av 
patienter. Studiens resultat bidrog med en bredare kunskap och förståelse kring sjukdomen 
Anorexia Nervosa för en optimal återhämtning hos patient.  
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___________________________________________________________________________________ 
 

Background: Anorexia nervosa is a psychiatric disorder that primarily affects young 
women between 15 and 23 years with high mortality. The disease causes eating disorder 
resulting in significant weight loss. Purpose: Purpose of the study was to describe 
women's experiences of living with anorexia nervosa. Method: This study was conducted 
by qualitative method of analysis of narratives. Data collection was based on four 
autobiographies written by women who have lived with Anorexia Nervosa. Results: The 
results showed that all women have had different experiences of Anorexia Nervosa. This 
experiences were divided into three different themes which are clarified with quote. 
Themes described reflects women's different experiences with anorexia nervosa, which is 
the elusive ideal of women, the anguished existence and the importance of being in control. 
Conclusion: Anorexia is a complex psychiatric illness that requires an optimum care of 
preparedness and understanding of health professionals. Nurses strive to prevent suffering 
and promote health in the care of patients. The study's results contributed to a wider 
knowledge and understanding of the disease anorexia nervosa for optimal recovery of the 
patient. 
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INLEDNING 

Anorexia Nervosa är den vanligaste ätstörningen och samtidigt en av de vanligaste 
psykiatriska sjukdomarna och den drabbar främst kvinnor (Wentz, 2012). Sjukdomen 
beskrivs som ett tillstånd då individen vägrar att äta och känner en intensiv rädsla att vara 
tjock trots att personen är underviktig (Norring & Clinton, 2010). En direktöversättning av 
Anorexia Nervosa från det ursprungliga språket latin, innebär aptitförlust av nervöst 
ursprung (Freud, 2001). Däremot beskriver Van Der Ster (2005) att individer med 
Anorexia Nervosa inte har en aptitförlust. Han menat att individen istället väljer att inte äta 
trots hunger och på grund av rädslan att gå upp i vikt, något som kan vara ett tydligt tecken 
på ett psykiatriskt sjukdomstillstånd. Från år 1990 har sjukdomen Anorexia Nervosa ökat, 
vilket gör den till ett viktigt forskningsområde eftersom sjukdomen påverkar många 
kvinnor både psykiskt och fysiskt (Eriksson & Carlsson, 2001). 

BAKGRUND 

Anorexia Nervosa 
Anorexia Nervosa, i denna studie benämnd anorexi och även kallad för självsvält, är 
vanligast bland unga kvinnor mellan 15–24 år och har en hög mortalitet (Lucas, Cynthia, 
Michael, & Melton, 1999). Vid 14–19 års ålder kan en tydlig förändring ske av kvinnors 
tankesätt, då de önskar att vara smalare. Detta i sin tur kan leda till att många aktivt börjar 
att minska i vikt. Individen upplever en rädsla för att gå upp i vikt, trots uppenbar 
undervikt vilket leder till en påtvingad självsvält för kroppen (Wentz, 2012).  
 
Diagnosen för anorexi kan klassificeras av läkare utifrån DSM-V, (The Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders), som ger riktlinjer och kriterier för psykiska 
störningar. En klassifikation görs för att se i vilken svårighetsgrad individen är i sin 
sjukdom. Första klassifikationen innebär en begränsning av energiintag i förhållande till 
behov som medför en signifikant låg kroppsvikt utifrån ålder, kön, utvecklingsbana och 
fysisk hälsa. Andra klassifikation innebär att individen har en intensiv rädsla att gå upp i 
vikt. Tredje klassifikationen innebär en störning i individens kroppsupplevelse avseende 
vikt eller form, en påverkad självkänsla och förnekande kring den låga kroppsvikten 
(Engström, 2016).  
 
Behandlingsmålet för Anorexia Nervosa är främst att stoppa svälten och bantningen samt 
att återställa en normal vikt. För att nå behandlingsmål är det av vikt att etablera en god 
kontakt med patienten och att skapa en behandlingsmotivation hos personen i fråga. 
Pediatriker eller internmedicinare tillsammans med barn- och ungdomspsykiater eller 
psykiater bedömer om behandlingen bör ske i öppen vård eller, i undantagsfall, på 
medicinska indikationer. De metoder som används är kognitiv beteendeterapi (KBT), 
interpersonell psykoterapi (IPT), familjeterapi eller lösningsfokuserad psykodynamisk 
terapi. Specifika farmakologiska behandlingar finns inte för Anorexia Nervosa. Däremot 
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kan antidepressiva läkemedel användas i ett senare skede av sjukdomen. Anorexia Nervosa 
kan medföra kroppsliga komplikationer under sjukdomens senare skede, såsom exempelvis 
hjärtarytmier, pankreatit och sänkt längdtillväxt (Engström, 2016). 

Orsak och symptom  
 
Orsakerna till anorexi är fortfarande okända. Det som däremot är klarlagt är att det är ett 
tillstånd av olika samverkande orsaker. De genetiska orsakerna spelar sannolikt roll för 
utvecklingen av anorexi, däremot förekommer det ingen evidens för på vilket sätt de 
påverkar eller i vilken utsträckning de påverkar (Strober, Freeman, Lampert, Diamond & 
kaye, 2000). De första tecknen på anorexi är viktnedgång, liksom menstruationsbortfall, 
amnorré och då individen återgår till en prepubertal fas med en låg insöndring av kvinnliga 
könshormon (Wentz, 2012). 

Anorexi har en smygande debut och individen uppvisar ett tydligt tvångsmässigt tänkande 
runt mat och ätande. Individen minskar eller utesluter måltider trots bibehållen aptit 
(Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljanen, 2011). Individen har även en störd 
kroppsuppfattning, vilket innebär att hen uppfattar sig själv som överviktig trots extremt 
låg vikt (Wentz, 2012) Detta kan leda till att individen fokuserar helt på sin mathållning 
vilket medför att hen isolerar sig från sin omgivning. Det i sin tur kan leda till social 
isolering och en känsla av instängdhet i sin egen kropp (Eriksson & Carlsson, 2001). I 
nästa steg i sjukdomens förlopp kan individen utesluta fler måltider, dieten blir strikt, 
kaloriintag och fettintag minskar vilket kan resultera i ett intag av endast lightprodukter 
(Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljanen, 2011). Individen börjar under sjukdomens 
förlopp att bete sig på ett specifikt sätt då hen inte njuter av måltiden, petar i maten, tar 
mindre av de feta födoämnena, undviker sås och äter mycket långsamt. Förnekandet kring 
den egna ätstörningen ökar, vilket leder till lögner om matintag (Norring & Clinton, 2010). 

Hälsa och ohälsa 
Hälsa beskrivs utifrån två perspektiv. I det första perspektivet ses hälsa som motsats till 
sjukdom och en adekvat behandling kan lindra och bota och därmed återställa hälsan. Det 
andra perspektivet beskrivs som ett humanistiskt perspektiv i vilket hälsa definieras som en 
enhet av kropp, själ och ande (Norberg, Engström, & Nilsson, 1994; Willman, 1996; 
Medin & Alexandersson 2000). Båda perspektiven är betydelsefulla för att få förståelse för 
människors hälsa och ohälsa (Willman, 2009).  
 
Eriksson (1994) beskriver hälsa som ett tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande. 
Dahlberg & Segesten (2010) belyser begreppen hälsa och ohälsa som ett fenomen som rör 
hela människan och som en upplevelse av jämvikt. De menar att begreppen är något 
mångdimensionella, då de innehåller olika betydelser och olika aspekter hos olika 
människor. 
 
Federici & Kaplan (2008) beskriver hur sjuksköterskan bör anpassa sina åtgärder till varje 
individ, då de av den drabbade inte nödvändigtvis uppfattas positivt. Den drabbade kan 
uppleva hälsa och välbefinnande då denne får chansen att beskriva egna känslor samtidigt 



3 

 

som en känsla av bekräftelse kan framträda. Dahlberg & Segesten (2010) belyser vikten av 
att sjuksköterskan bör ha en stabil teorigrund för att kunna nå fram till individens 
livsvärldsperspektiv. För att nå fram till den drabbade bör lämplig kunskap tillämpas och 
sjuksköterskan bör ha förmågan att förstå denne samt beakta vad välbefinnande och hälsa 
innebär för denna individ. Van Ommen, Meerwijke, Kars, Van Elburg, & Van Meijel 
(2009) betonar vikten av sjuksköterskans bemötande som kan lindra ohälsa hos individer 
med anorexi. De menar att tålamod, tid och framförallt förståelsen för individen är en god 
väg till att uppnå välbefinnande. 

Lidande 
Enligt Wiklund (2009) är lidande en del av människans verklighet. Lidandet kan beskrivas 
utifrån olika perspektiv, utifrån- eller inifrånperspektiv. Utifrånperspektivet iakttar lidandet 
som något allmänmänskligt, då man på olika sätt försöker förstå dess betydelse på en 
övergripande nivå. Inifrånperspektivet, däremot, handlar om den enskilda människans 
perspektiv på sin egen tillvaro, hälsa och sjukdom och på den vård individen får. Frankl 
(1991) menar att människan aktivt behöver förhålla sig till sitt lidande genom att lära sig 
att möta sina svåra känslor och förstå dem i stället för att förneka dem. Wiklund (2009) 
belyser att om en individs lidande inte tas på allvar kan en upplevelse av rädsla skapas, 
vilket kan hindra människan från att förverkliga sina möjligheter. Wiklund (2009) menar 
att om en individ inte blivit sedd och bekräftad av sjuksköterskan, kan en rädsla hindra en 
äkta och levande relation till andra människor. På så sätt skapas en ond cirkel som främjar 
och underhåller lidandet, eftersom människan är beroende av trygga och levande relationer 
till andra Bakker, Van Meijel, Beukers, Van Ommen, Meerwijk & Van Elburg (2011) 
beskriver hur sjuksköterskan kan lindra lidandet genom att dela med sig av egna 
erfarenheter och kunskaper kring anorexi, vilket resulterar i att individerna upplever sig 
sedda och bekräftade av sjuksköterskan. Enligt Wiklund (2009) kommer sjuksköterskan i 
sin yrkesroll att möta individer som upplever stort lidande och det är av vikt att reflektera 
kring det så att en förståelse skapas för detta komplexa fenomen. Det är också viktigt att 
sjuksköterskan ökar sin beredskap för att möta och förstå lidande människor. 
 
Travelbee´s omvårdnadsteori menar att lidandet drabbar alla människor, ofta i samband 
med sjukdom. Människan kan reagera på lidandet genom att förneka det, skuldbelägga sig 
själv eller andra och känna förvirring, ilska, nedstämdhet samt ångest. Hos vissa kan 
lidandet intensifieras. Då övergår det till en malign fas av ilska, bitterhet och hjälplöshet 
som dominerar individens liv (Kirkevold, 2000). Federici & Kaplan (2008) beskriver 
anorektiker som känsliga individer, oftast med en dålig självkänsla. Som sjuksköterska är 
det därför av vikt att ha ett lugnt och neutralt bemötande, då anorektiker, enligt författarna, 
snabbt kan uppleva sig kränkta (Federici & Kaplan, 2008).  
 
Eriksson (1994) belyser tre ursprung av lidande - livslidande, sjukdomslidande och 
vårdlidande. Det förstnämnda, livslidandet berör hela människan men blir mest tydligt vid 
uppkomst av sjukdomssymptom som leder till att individen blir begränsad i sitt sätt att 
leva. Wentz (2012) beskriver att ett livslidande kan förekomma då individen har en störd 
kroppsuppfattning vilket innebär att individen uppfattar sig som fet trots att hen är 
avmagrad. Sjukdomslidande är då lidandet är kopplat till en diagnos och dess symptom 
som individen lider av. Anorektiker lider av en rädsla att gå upp i vikt, trots att individen är 
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underviktig vilket Norring & Clinton (2010) menar är ett sjukdomslidande. Det 
sistnämnda, vårdlidande, handlar om brist på vård, att individen inte får den vård och det 
stöd som hen skulle behöva. Individer med anorexi kan ha både negativa och positiva 
känslor kring sin sjukdom, en positiv känsla uppkommer när individen inte äter mat och en 
negativ upplevelse när individen äter (Williams & Reid, 2012). Vårdlidandet hos individen 
kan lindras om sjuksköterskan ökar sin kunskap och förståelse kring individens upplevelser 
(Eriksson, 1994).   

PROBLEMFORMULERING 

Anorexi är en sjukdom som påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt. Anorexi är den 
vanligaste psykiatriska störningen som främst drabbar unga flickor och kvinnor. 
Mortaliteten vid anorexi är högre än vid annan psykiatrisk ohälsa. Sjukdomen innebär att 
individen har förlorat kontrollen över sin egen kropp. Sjukdomen beskrivs som en 
självsvältningssjukdom som kan leda till att individen får en bristande sjukdomsinsikt och 
sjukdomskänsla. Sjuksköterskan bör vara uppdaterad för att kunna ge patienten en 
individanpassad vård eftersom anorexi är en individuell sjukdom. Genom att studera 
självbiografier i vilka kvinnor beskriver sina upplevelser kan sjuksköterskan öka sin 
beredskap för att möta och förstå kvinnor som lider av anorexi samt förstå hur det påverkar 
dem.  

SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med anorexi.  
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METOD 

Denna studie är genomförd med en kvalitativ metod med analys av narratives. Enligt 
Dalhborg- Lyckhagen (2012) innebär en narrativ analys att man analyserar självbiografiska 
texter som är relaterade till hälsa, lidande och vård. Dalhborg- Lyckhagen (2012) beskriver 
en biografi som en källa i vilken syftet analyseras utifrån människors egna upplevelser av 
sin värld från egna perspektiv. Studien baseras på självbiografier i vilka kvinnors egna 
erfarenheter och upplevelser kring anorexi beskrivs. Metoden består av datainsamling, 
urval och analys av självbiografier. 

Urval 

Inklusionskriterierna för föreliggande studie var kvinnors egna upplevelser av att leva med 
anorexi nedskrivna i självbiografier. Självbiografierna skulle vara skrivna på svenska för 
att undvika misstolkningar. Exklusionskriterierna för studien var andra ätstörningar än 
anorexi och självbiografier som var skrivna av närstående. Bloggar exkluderades eftersom 
evidensen och pålitligheten anses vara svag, då det inte är säkerställt att personen bakom 
bloggen har en fastställd anorexiadiagnos. Ingen begränsning till utgivningsår gjordes i 
studien.   

Datainsamling 
 
Det valdes ut 4 självbiografier vilket ansågs vara tillräckligt för att belysa studiens syfte. 
Samtliga självbiografiska böcker, som svarade mot studiens syfte, söktes i databasen 
LIBRIS. Nämnda databas innehåller böcker med olika teman som hämtades från 
bibliotekskatalogen på Högskolebiblioteket i Skövde. Sökorden som användes var; 
Anorexia & ätstörning. För att få specifika självbiografier användes sökordet Anorexia 
som gav 859 träffar. Begränsningarna som gjordes var “Bok”, språk “Svenska” och ämne 
“biografi med genealogi”. Sökningen resulterade i 22 sökträffar och författarna av denna 
studie valde att läsa sammanfattningen av dessa böcker för att bedöma deras relevans för 
studiens syfte. Tre böcker valdes därefter ut. Därefter användes sökordet Ätstörning som 
gav 113 träffar. Begränsningarna som gjordes var “Bok” och författaren ”Terese Alvén" 
vilket resulterade i två träffar, denna sökning var manuell. Av dessa två träffar valdes en 
bok ut som uppfyllde studiens syfte (se bilaga). Totalt valdes alltså fyra självbiografier som 
ansågs vara relevanta för studien. Samtliga sökningar beskrivs tydligt i metoddiskussion. 
De valda självbiografierna. är;   
 
Genom helvetet - om fotboll, kärlek och anorexia (Nordlund, 2007). 
 
Boken handlar om Tina 25 år som var en aktiv tjej som älskade att spela fotboll, hade 
många vänner, en underbar pojkvän och ett känt ansikte. Tinas berättelse är en öppen, 
otäck och fascinerande bok som ger läsaren möjlighet att följa erfarenheter om ett liv som 
var på väg att ta slut när det såg som mest perfekt ut. 
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Varje dag har vi en liten tävling (Österberg, 2007). 
 
Varje dag har vi en liten tävling baseras på privata dagboksanteckningar som handlar om 
en mångårig kamp mot en förrädisk sjukdom. Berättelsen handlar även om träning, yrsel, 
tjockkänslor och ångest samt om att långsamt ta sig tillbaka till livet. Om vänskap, kärlek, 
mod och musikens starka kraft. 
 
Kenneths Marionett - Min kamp mot anorexia (Lagerstedt, 2015). 
 
Min kamp mot anorexia handlar om Malin som alltid tyckt om mat, aldrig varit kräsen, 
älskat godis och aldrig varken tänkt på om hon äter för mycket eller för lite. Malins 
mamma hamnar i en depression och räcker inte till som mamma. Malin beskriver i boken 
hur hon fastnar i anorexians hårda grepp och kampen mot sjukdomen. 
 
Viktig - Från matmissbrukare till träningsförebild (Alvén, 2013). 
 
Boken handlar om Terese som berättar om sin anorexia som var nära att kosta henne livet. 
Terese låter läsaren följa hennes resa från att vara en osäker tjej, till anorektiker och sedan 
till att idag vara en förebild för många kvinnor. Terese gick igenom ett personligt helvete 
men kom ut på andra sidan. 
 

Analys 

Författarna utgick från Dahlborg-Lyckhage (2012) och genomförde en självbiografisk 
kvalitativ metod med analys av narratives som var uppdelad i tre faser. I första fasen 
observerades textens helhet som därefter sönderdelades för att skapa en ny förståelse. Efter 
första läsningen av självbiografierna följde arbetet med att läsa texten ett flertal gånger så 
att den kunde återberättas. I andra fasen skulle öppenhet, följsamhet och en öppen 
reflektion finnas för att få ut ett betydelsefullt sammanhang från texten. Texten delades in i 
meningsbärande delar som framträdde genom en ständig dialog med- och frågor ställda 
till- texten, såsom till exempel vad som sägs i texten, hur det sägs och vad innehållet är. 
Utifrån likheter och skillnader i självbiografiernas handling skapades teman som beskriver 
innehållet vilket styrktes av citat från böckerna. Syftet med tredje fasen var att kunna få ut 
en konkret och kontextualiserad text som gav ett nytt abstrakt sammanhang (Dahlborg-
Lyckhage, 2012). Författarna i föreliggande studie hade en insikt om att anorexia är en 
sjukdom där individen har en aptitförlust, att individen inte är medveten om att hon är sjuk, 
att omgivningen har en stor betydelse och att alla patienter som lider av anorexi har 
skadebeteenden. Författarna hade dock olika perspektiv av anorexi då vi har olika 
bakgrunder.  
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RESULTAT 

Analysen av de fyra självbiografierna resulterade i tre teman som presenteras i detta 
kapitel: Det svåruppnåeliga kvinnoidealet, den ångestfyllda tillvaron, betydelsen av att ha 
kontroll. 

Det svåruppnåeliga kvinnoidealet 
Kvinnorna anser att kvinnoidealet är individuellt och att det skapas tidigt hos den unga 
flickan. Idealet påverkas av samhällets bild av den perfekta kvinnan. Kvinnorna känner 
press dagligen då det i media frekvent figurerar fotografier på smala kvinnokroppar. 
Samhället skickar ofta via media ut positiva kommentarer kring extremt smala kvinnor, 
medan kvinnornas närstående skickar ut negativa kommentarer kring det utseendet (Alvén, 
2013).  Kvinnorna upplever en känsla av missnöje med deras utseende och har en dålig 
självkänsla samt dåligt självförtroende. Sjukdomen anorexi ger kvinnorna en konstant 
uppmärksamhet som resulterar i en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende 
(Nordlund, 2007; & Lagerstedt, 2015). Alvén (2013) beskriver att i samband med att hon 
hämtade den nya årsboken där skolans snyggaste tjej utnämndes, fick hon ännu en 
bekräftelse på att det var samhällets perfekta ideal som var den perfekta kvinnan. 
 

“När jag sedan kom till skolan och det var utnämningar till “skolan snyggaste 
tjej” etc. i skolans årsbok fick jag åter en bekräftelse på att det var detta ideal 
som var det rätta” (Alvén, 2013., s.250-251).  
 

I tidig ålder strävar kvinnor efter samhällets kvinnoideal. Kvinnorna upplever ofta att deras 
kropp inte är tillräckligt vacker, vilket ökar deras vila att få bekräftelse av och bli sedd av 
omgivningen. Upplevelsen av att alla andra är vackrare och en önskan att se ut som dem 
beskrivs vara en av orsakerna till anorexia. Känslan av missnöje med den egna kroppen är 
relaterad till de samhälleliga och orealistiska kroppsidealen. Kvinnorna vill vara i centrum 
och förstår inte att omgivningens oro över deras låga vikt är något negativt. Tvärtom blir 
de stolta och lyckliga över en kommentar, som till exempel att de är magra och inte ser 
friska ut (Alvén, 2013; Lagerstedt, 2015; & Österberg, 2007). Kvinnorna upplever att 
omgivningen inte ger positiva kommentarer kring deras kroppar förrän sjukdomen uppstår. 
Det är när de väl har blivit sjuka som de får komplimanger för sina kroppar. De positiva 
kommentarerna från omgivningen ger kvinnorna styrka att fortsätta gå ner i vikt. 
Kvinnorna blir tillfreds när deras hårda arbete har resulterat i en extrem viktnedgång och 
omgivningen ger de uppmärksamhet (Alven, 2013; Nordlund, 2007; & Lagerstedt, 2015; 
Österberg, 2007).  Alvén (2013) beskriver att den perfekta kvinnobilden påverkade hennes 
syn på det perfekta utseendet som samhället utspelade som perfekt med lycka och 
framgång.  

“Jag var aldrig helt nöjd med mitt utseende och jag trodde länge att en smal 
vältränad kropp var biljetten till lycka, framgång och kärlek hos det motsatta 
könet” (Alvén, 2013., s. 249-250).  
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Den ångestfyllda tillvaron 
Kvinnorna beskriver att det en kroppsfixering och om de i tillvaron har att bestämma sig 
för om de förtjänar att äta något eller inte. Det finns alltid nya kroppsdelar som ska 
förbättras. För kvinnorna måste de se starkare, smidigare och snyggare ut för att de ska 
kunna bli bekräftade av omgivningen. Anorexin ger kvinnorna såväl nya positiva, 
personliga egenskaper som negativa. De positiva egenskaperna är att kvinnorna ställer 
höga krav på sig själva. De blir mer ambitiösa, målmedvetna, resultatinriktade och 
viljestarka. De negativa egenskaperna som följer med sjukdomen är känslan av att känna 
sig tjock, ful och otillräcklig. De upplever en konstant ångest och varje dag består av en 
kamp att försöka lindra denna ångest. Kvinnorna beskriver att kontrollbehovet och 
ångesten hör samman. När ångesten smyger sig fram kan den dämpas genom en intensiv 
träning eller genom minskat matintag. De uppfattar detta som en ond cirkel mellan 
ångesten och kontrollbehovet vilket utvecklar sig till en livsstil. Ångesten är för kvinnorna 
relaterad till viktnedgång, ju mer ångest de får desto smalare blir de. Träningen och det 
lilla matintaget blir ett sätt för kvinnorna att motarbeta ångesten. Kvinnorna beskriver att 
de blir skickligare av att hitta nackdelar på deras kroppar som de anser behövde förändras 
(Alvén, 2013; Nordlund, 2007; & Lagerstedt, 2015; Österberg, 2007). 
 

“Vi var som kirurger som plockade isär kropparna, del för del, för att prata 
om 
dem och bedöma dem” (Nordlund, 2007., s. 82). 

 
Sjukdomen tar mycket plats i kvinnornas liv. Anorexin ställer höga krav på kvinnorna vad 
gäller kontroll av matintag och träning. Kvinnorna beskriver att deras liv blir som en 
bergochdalbana i vilken sjukdomen kräver konstanta rutiner och en enorm kontroll. Detta 
gör att kvinnorna isolerar sig från omgivningen, vilket resulterar i att ångesten växer. 
Kvinnorna upplever det som jobbigt i sociala sammanhang när de behöver komma på 
ursäkter till varför de inte äter lika mycket som alla andra. De kan även dölja 
kontrollbehovet över matintaget genom att t.ex. ta en lagom portion mat, som de själva vet 
inte är tillräckligt men som omgivningen inte skulle ifrågasätta. Kvinnorna menar att 
anorexin är en krävande sjukdom som gör att de undviker sociala sammanhang eftersom de 
till stor del förknippas med mat. De anser att lögner om att de redan har ätit eller inte är 
hungriga, uppstår i samband med sjukdomen. Lögnerna gav kvinnorna en fördel att kunna 
värdera om de var värda mat. (Alven, 2013; Nordlund, 2007; & Lagerstedt, 2015; 
Österberg, 2007). 
 

“Allt handlade om värden, om hur mycket jag var värd om jag gjorde si eller 
så. Ingen fotboll? Minskat värde. Ingen träning? Inte värd att äta. Minskat 
kaloriintag? Ökat värde. En evig matematik“(Nordlund, 2007., s.118).   

 
Kvinnorna beskriver att de är medvetna om den talande ångesten i huvudet. Ibland lyssnar 
de på den och undviker mat och står emot hungern men ibland går de emot rösten och äter 
alla fyra mål per dag. De är medvetna om vad som är rätt angående kropp och mat, men 
samtidigt livrädda för att gå upp i vikt. Varje dag är en känslomässig kamp för kvinnorna. 
Under en och samma dag kan de uppleva växlande humörsvängningar, beroende på vilka 
kommentarer de får från omgivningen. Kvinnorna går i ständig, kvävande ångest. När de 
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äter mat utanför deras planerade intag och de tror att minsta extra matbit innebär 
viktuppgång leder till ångest. Kvinnorna menar att ångesten oftast finns där då de känner 
att de inte har kontroll över situationen och då de enligt sina ideal presterar för lite. Den 
fysiska rastlösheten förändrar kvinnornas uppfattning om deras utseenden. Detta kan 
snabbt leda till en upplevelse av skam, även självhat. Anorexin är, enligt kvinnorna, en stor 
hjälp i hanteringen av dessa känslor. På så sätt kan kvinnorna fokusera på sina kroppar, 
vikten och maten vilket kvinnorna anser dämpar de starka känslorna som bidrar till ångest 
(Alven, 2013; Nordlund, 2007; & Lagerstedt, 2015; Österberg, 2007).  
     

“Jag tror på den, ångesten brukar ha rätt. Bort! Försvinn! Förstör inte min kväll. Du 
är inte bjuden. Låt mig få vara ifred. Jag ska äta mindre framöver, jag lovar dig 
ångest, bara du låter mig vara ifred nu” (Österberg, 2007., s. 66).  

 
När kvinnorna har sjukdomsinsikt känner de en konflikt mellan dessa två sidor av sig 
själva. Den ena sidan berömmer de friska och sunda framstegen och den andra sidan manar 
till det sjukliga beteendet. Kvinnorna beskriver att det är en lång process innan de förstår 
allvaret i sjukdomen. Kvinnorna är medvetna om de risker som kroppen utsätts för vid 
överdriven självsvält eller extremt hård träning men strävan efter att krossa ångesten tar 
över vilket ger dem en stund av välbefinnande (Alven, 2013; Nordlund, 2007; & 
Lagerstedt, 2015; Österberg, 2007).  
       

“När jag idrottar och tar ut mig själv så spöar jag ångesten och fettet!”(Österberg, 
2007., s. 44).  

 
Kvinnorna beskriver att sjukdomen styrs av två olika röster. Den ena rösten är ångestfylld 
och den andra rösten har en motsatt effekt. Den förstnämnda rösten har inte alltid varit 
ångestfylld, utan har tidigare varit en uppskattande röst som med tiden blivit föraktande. 
Denna blir starkare och starkare och den upplevs som kränkande och svår att tolerera. Den 
ångestfyllda rösten kontrollerar kvinnornas beteende och styr över alla möjligheter till att 
leva ett normalt liv. De beskriver att den ångestfyllda rösten konstant kritiserar deras 
levnadsvanor vilket resulterar i en låg självkänsla som får kvinnorna att ifrågasätta sina 
förmågor. Det skapas en identitetskris, då de inte längre vet vem de innerst inne är (Alven, 
2013; Nordlund, 2007; & Lagerstedt, 2015; Österberg, 2007).  
 

“Jag hade lärt mig att ljuga, jag hade varit en del av en miljö där allt mer kretsade 
kring hur mina kroppsdelar och prestationer såg ut och allt mindre handlande om 
hur hela jag mådde” (Nordlund, 2007., s.98).  

 
De talar även om att det finns ett samband mellan deras avsky över sina kroppar och de 
känslomässiga reaktionerna som resulterar i missnöje. De förstår inte varför sjukdomen 
drabbar just dem och inte andra redan smala kvinnor i omgivningen. Kvinnorna beskriver 
en uppfattning av att omgivningen inte ser dem som en människa, utan som en diagnos. 
Människor runt omkring förstår inte deras psykiska smärta och lidande. De önskar att 
sjukdomen kunde synas utifrån för att få medkänsla.  De påstår även att ångesten blir som 
en lagbok som måste följas i allt, utan några undantag och de känner en så stark rädsla för 
att gå upp i vikt, att de dagligen undersöker sina kroppar för att säkerställa att detta inte har 
skett (Alven, 2013; Nordlund, 2007; & Lagerstedt, 2015; Österberg, 2007).  
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“Snälla försvinn, lämna mig ifred. Jag lovar att jag ska bättra mig. Jag ska gå ner i vikt 
igen. Jag ska äta mindre och träna mer. Jag ska bli smal” (Lagerstedt, 2015., s.173). 

Betydelsen av att ha kontroll    
 
Kvinnorna beskriver att anorexin har kontroll över matintaget och när de kan motstå maten 
är det tillfredsställande för kvinnorna. Den kontrollerade svälten är inte för att ta död på sig 
själv utan snarare för att uppnå renhet och kontroll. Detta sätt att planera matintaget är ett 
sätt att i sin tur kontrollera kaloriintaget. Vid en oväntad måltid planerar de framåt och drar 
då ner på kaloriintaget vid nästa tillfälle för att undvika onödiga kalorier. Trots att 
kvinnorna är medvetna om att de behöver äta för att överleva, kan de motstå hungern för 
att uppnå renheten och kontrollen som eftersträvas (Alven, 2013; Nordlund, 2007; & 
Lagerstedt, 2015; Österberg, 2007).   
 

När jag hade ätit kände jag mig ofta uppgiven. Jag var ju aldrig mätt, och jag visste 
varje gång att det var några timmar kvar tills nästa träningspass, nästa chans att 
förtjäna lite mat. Djävulen var inte längre en gäst i min kropp. Han hade flyttat in 
(Nordlund, 2007., s.116).  

 
Kvinnorna har ett extremt behov av att ha kontroll över sitt eget matintag vilket utsätter 
kroppen för stora skador. De förstår inte när sjukdomen tar över deras kropp och de själva 
tappar kontrollen. Ibland uppfattas sjukdomen som en vän till den drabbade, en vän som 
ger struktur och kontroll i vardagen och ger dem konstant uppmärksamhet genom sina 
ångestfyllda krav. Utan struktur och kontroll känner kvinnorna sig förvirrade och 
oorganiserade och får en känsla av misslyckande. Att ha extrem kontroll och struktur, 
frammanar positiva känslor för stunden (Alven, 2013; Nordlund, 2007; & Lagerstedt, 
2015; Österberg, 2007).  
 

När hon tittade på mitt schema skrattade hon till och tyckte det var roligt att jag 
visste exakt hur många russin jag hade på morgongröten. För mig var det inget 
konstigt att veta det och jag tyckte det kändes olustigt att hon skrattade åt mig. 
Klart att jag hade stenkoll på vad jag åt och hur mycket (Alvén, 2013., s.82).  

 
För kvinnorna är det en skrämmande tanke att inte ha kontroll över sitt matintag.  De är 
medvetna om att anorexin är en extremt kontrollkrävande sjukdom och de blir besatta av 
tanken på att ingen i omgivningen ska märka hur de kontrollerar sitt matintag. De har 
också en ständig kontroll över hur mycket omgivningen äter och motionerar för att 
försäkra sig om att ingen äter mindre eller motionerar mer än de själva gör. Att kunna 
motstå mat ökar kvinnornas självkänsla och det minskar avskyn för deras kroppar. Om 
någon i omgivningen går ner i vikt upplever kvinnorna sig provocerade, oavsett hur lite de 
själva äter eller hur mycket de själva motionerar (Alven, 2013; Nordlund, 2007; & 
Lagerstedt, 2015; Österberg, 2007).  
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“Vi pratade hela tiden om hur mycket godis eller bullar man vräkte i sig, men 
sanningen var en annan. Det handlade om kontroll, och av mig själv krävde jag 
total kontroll” (Nordlund, 2007., s.111) 

 

Resultatsammanfattning 
 
Resultatet visar att författarna av självbiografierna, varje dag känner press av samhällets 
perfekta kvinnobild. Detta leder till att kvinnorna känner sig otillräckliga och i behov av 
bekräftelse från omgivningen vilket i sin tur leder till ett tvång att kontrollera sitt 
ätbeteende, med strikta rutiner. Det gör att kvinnorna minskar matintaget, vilket leder till 
en sjuk självbild. Långsamt över tid leder detta till ångest. Kvinnorna upplever ett 
välbefinnande då de följer sin inre ångestladdade röst vilket ger dem ännu mer ångest och 
ett ännu större behov att kontrollera sitt matintag. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie var syftet att belysa kvinnors upplevelser av att leva med anorexi. 
Författarna valde att genomföra en självbiografisk kvalitativ metod med analys av olika 
narratives. Den kvalitativa metoden valdes då författarna ansåg att denna metod är mest 
lämplig för att svara mot studiens syfte. Skott (2012) menar att en narrativ forskning 
undersöker berättelser eller berättandet. Berättelserna analyseras och tolkas för att få svar 
på en speciell forskningsfråga eller för att få kunskap och förståelse för en grupp 
människor eller en miljö. Författarna av denna studie valde att inte använda en kvantitativ 
metod eftersom den använder mätningar, byggda enkäter och frågeställningar som anses 
vara irrelevanta för denna studies syfte (Backman, 2008). Bloggar exkluderades då 
författarna i föreliggande studie menar att en blogg kan bygga på att få till sig läsare, 
uppmärksamhet och att det inte är säkerställt om personen bakom bloggen har en 
diagnoserad anorexia  

Författarna valde att använda sig av databas, LIBRIS som tillhör Högskolebiblioteket i 
Skövde. Sökningarna gav totalt 24 träffar från sökorden, Anorexia & ätstörning. De valde 
4 självbiografierna ansågs vara relevanta för studiens syfte, då författarna sökte olika 
perspektiv. Nordlund (2007) som handlade om en ung kvinna som var fotbollsspelare och 
drabbades av anorexi, författarna ville få en förståelse för hur träningen var kopplad till 
anorexian. Boken skriven av Österberg (2007) valdes då den innehöll dagboksanteckningar 
och journalhandlingar. Lagerstedt (2015) valdes då hennes anorexi utvecklades på grund 
av familjeproblem. Alvén (2013) som var en manuell sökning valdes då Alvén är en känd 
författare. Om fler sökord hade använts hade fler träffar uppnåtts, dock hade många av 
dessa sannolikt varit irrelevanta och hade inte överensstämt med studiens syfte. 

Författarna i föreliggande studie valde att inte låta åldern på kvinnorna vara ett 
exklusionskriterium då syftet i studien var att beskriva kvinnors upplevelser, oavsett ålder, 
av att leva med anorexi. Detta ansågs inte påverka resultatet. Inklusionskriterierna i 
sökningen var att självbiografierna skulle vara skrivna på svenska för att undvika 
misstolkningar och språkliga missförstånd. Å andra sidan hade en inkludering av 
självbiografier på andra språk medfört att antalet livs historier hade blivit betydligt större. 
Författarna valde att exkludera män med anorexi eftersom det i Sverige är vanligare att 
kvinnor lider av sjukdomen. Andra ätstörningar än anorexi exkluderades då författarna 
ansåg att tidsramen var otillräcklig. Vidare exkluderades självbiografier som var skrivna av 
närstående eftersom det inte svarade mot studiens syfte. Ingen begränsning av utgivningsår 
gjordes då författarna var intresserade av kvinnors upplevelser och dessa sannolikt inte 
förändrar sig mycket över tid. Tillförlitligheten hos denna studie skulle kunna ifrågasättas 
eftersom urvalet inte varit varierat. Då syftet var att undersöka ett specifikt fenomen, 
kvinnors upplevelser av att leva med anorexi, var det inte möjligt att ha ett varierat urval 
(Kristensson, 2014). Utifrån nämnda inklusions- och exklusionskriterier uppfyllde fyra 
självbiografier samtliga kriterier. Författarna ansåg att antalet självbiografier var tillräckligt 
för att kunna uppfylla studiens syfte.  
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Analysen av självbiografierna grundades på Dahlborg-Lyckhage (2012) analys av 
narratives. Författarna har reflekterat över sjukdomen och ökat kunskap samt förståelse för 
den. Författarnas förförståelse har inte påverkat studiens resultat då den skiljer sig från 
förförståelsen, därmed ökar pålitligheten i studien genom att inte påverka resultatet. 
Författarna började med att läsa självbiografierna för att få en helhetsbild och en större 
förståelse för sjukdomen. Texterna bearbetades med öppenhet, följsamhet och med 
reflektion för att uppnå betydelsefulla sammanhang från dem. Därefter bearbetades 
texterna vilket resulterade i ett fenomen (Dahlborg-Lyckhage, 2012). I studiens resultat 
användes citering för att få en tydlig och exakt beskrivning av kvinnors upplevelser och 
därmed öka trovärdigheten i studien (Danielson, 2012). Från de betydelsefulla 
sammanhangen av texterna skapades teman, utifrån likheter och skillnader från de fyra 
självbiografierna. 

Lincoln & Guba (1985) beskriver att överförbarhet innebär att studiens resultat kan 
överföras till andra grupper eller situationer och kontext. För att studiens överförbarhet ska 
kunna bedömas behöver trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten vara säkrade. 
Författarna har en välskriven datainsamling, urval och analys vilket stärker 
överförbarheten. Vidare har författarna tydligt beskrivit datainsamling och urval samt gjort 
en beskrivning av analysprocessen vilket ger studien en bekräftelsebarhet. 

Dahlborg- Lyckhage (2012) menar att texter bör granskas och analyseras med noggrannhet 
och respekt, vilket eftersträvades av studiens författare som vinnlade sig om att inte 
förändra eller förvränga den ursprungliga texten. Vad gäller etiska aspekter och samtycke 
till medverkan i studien kan det anföras att författarna till självbiografierna själva har valt 
att publicera materialet för allmänheten, varför villkoret om samtycke uppfyllts. För att öka 
det vetenskapliga värdet är det väsentligt att inkludera artiklar som har tillstånd från etisk 
kommitté eller som påvisar etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2008). De 
vetenskapliga artiklar som användes i denna studies bakgrund var godkända av en etisk 
kommitté. Därför kan det anses att de etiska aspekterna på denna studie har respekterats. 

Resultatdiskussion 

Syftet för studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med anorexi. Resultatet 
diskuterades utifrån tre teman; det svåruppnåeliga kvinnoidealet, den ångestfyllda 
tillvaron, samt betydelsen av att ha kontroll. Utgångspunkten var att beskriva kvinnors 
upplevelser för att öka beredskapen för att möta och förstå kvinnor som lider av anorexi 
och hur det påverkar deras tillvaro. 

Det framkom i resultatet att kvinnorna påverkades av samhällets bild av den perfekta 
kvinnobilden och att den skapades i tidig ålder. En upplevelse av att de inte räckte till, 
ökade viljan av att få bekräftelse av omgivningen. Wentz (2012) menar att önskan att se 
smalare ut kan leda till att många kvinnor aktivt börjar gå ned i vikt. I resultatet framgick 
det att kvinnorna dagligen kände press på deras utseende och de kände sig både 
otillräckliga samt missnöjda. Detta kunde leda till en låg självkänsla och lågt 
självförtroende. Williams & Reid (2012) beskriver att kvinnor med anorexi strävar efter att 
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uppnå perfektion. Även Skåderud (2007) visar på att kvinnor kan jämföra sin kropp med 
andra vilket kan vara en orsak till den låga självkänslan och det låga självförtroendet. 
Forskning visar även att påtryckningar från modeindustrins slanka skönhetsideal och en 
växande medieexponering kan leda till att unga kvinnor utvecklar anorexi (Legenbauer, 
Ruhl & Vocks, 2008). Samhället visar än idag att smala kroppar är det perfekta idealet. 
Vem har bestämt att det är bra att vara smal eller att det är dåligt och fult att vara “tjock”? 
Förr var det tvärtom, det ansågs positivt och vackert att vara kraftig, eftersom rikedom gav 
mat på bordet. Bardone-Cone och Cass (2007) menar även att internet ger unga kvinnor 
tillgång till sidor som inspirerar till självsvält och därigenom kan de lätt hamna i en riskzon 
för att utveckla anorexi. Media har ett stort ansvar för varför smala kroppar syns mest och 
varför lycka, framgång och skönhet sätts i samband med samhet. Media har bidragit till att 
vi tycker smalt är vackert. Det finns en stor risk att anorexi kommer att bli allt vanligare. 
Sjuksköterskan kan i sin profession gentemot patienter, anhöriga och kollegor visa att 
kvinnor duger som de är och att sjukliga skönhetsideal inte är acceptabla. 

I resultatet framgick det att kvinnorna upplevde att de blev tillfreds av den extrema 
viktnedgången och uppmärksamheten de fick från omgivningen. De hade en ständig 
kontroll över hur mycket omgivningen åt och motionerade för att kontrollera att ingen åt 
mindre eller motionerade mer. Det handlade om att vara i centrum för att få både negativ 
och positiv uppmärksamhet från omgivningen. Anorexin gav kvinnorna denna 
uppmärksamhet, vilket ökade deras självkänsla och självförtroende.  

Resultatet visade att kvinnorna upplevde det som positiv uppmärksamhet då omgivningen 
visade oro, empati och förståelse för den sjukes situation. Detta gav i sin tur en känsla av 
lycka och stolthet. Den negativa uppmärksamheten var då omgivningen inte ansåg 
kvinnorna som tillräckligt sjuka eller smala. Även Kyriacou, Easter, & Tchanturia (2009) 
beskrev att den som drabbats av anorexi ofta bortser från de positiva känslorna och att de 
inte känner sig värda att känna glädje. Det är intressant att reflektera över om der ät 
effektivt att vårda kvinnor med anorexi tillsammans med andra som lider av samma 
sjukdom. Å ena sidan strävar kvinnor efter uppmärksamhet som kan utveckla sig till en 
tävling gentemot de andra patienterna, å andra sidan kan det vara positivt att vårdas 
tillsammans med andra anorektiker då det kan skapa en känsla av samhörighet.  
 
I resultatet framgick det att under sjukdomens förlopp utvecklade anorexin nya 
personlighetsdrag hos kvinnorna, såväl positiva som negativa. Målmedvetenhet, 
resultatinriktning och viljestyrka var några av de positiva. De nya negativa egenskaperna 
var att kvinnorna kände sig tjocka, fula och otillräckliga. De nya egenskaperna gav 
kvinnorna en konstant ångest som var svår att övervinna. Ångesten kunde dämpas genom 
intensiv träning eller minskat matintag. Denna kamp mot ångesten blev en ond cirkel och 
därmed en livsstil. Levison & Byrne (2015) beskrev att kvinnor kan uppleva en rädsla att 
inte kunna sluta äta när de väl börjat och att mat är förknippat med just känslor. Det 
visades även i en forskningsstudie utförd av Gorse, Nordon, Rouillon, Pham-Scottez & 
Revah-Levy (2013) att kvinnor med anorexi hanterar rädslan för att bli fet genom att äta 
mindre och träna mer. Det är viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på om anorektikern 
är trött på symptomen och upplever att de skapar ett hinder i deras liv. Sjuksköterskan ska 
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då kunna hjälpa kvinnorna genom att visa stöd och indirekt förbättra kvinnornas 
livssituation genom att stödja deras vilja att bli friska.   
 
I resultatet framgick det att kvinnorna beskrev att deras liv styrdes av två olika röster. Den 
ena rösten var ångestfylld och den andra rösten uttryckte rädsla för sjukdomens följder. 
Ibland gick de emot ångesten och kunde äta, utan att känna ångest, men var hela tiden 
livrädda att gå upp i vikt. Kvinnorna menade att den ångestfyllda rösten kontrollerade 
deras liv och möjligheter att leva ett normalt liv, då den konstant kritiserade kvinnornas 
levnadsvanor. Den starka ångestfyllda rösten resulterade i en ny identitet som kvinnorna 
själva inte kände igen, de visste inte vem de var innerst inne. Konsekvensen av den 
förändrade identiteten kunde skapa en social isolering som under sjukdomens utveckling, 
försvårade det sociala samspelet med andra. Ju större plats sjukdomen tog i kvinnornas liv 
desto svårare var det för kvinnorna att fungera i sociala sammanhang. Detta styrker även 
Gorse et al. (2013) i sin studie som visade att sjukdomen skapar en isolering från 
omvärlden, den sjuka är instängd i en bubbla samtidigt som omvärlden utanför fortsätter. 
Gorse et. al (2013) beskrev även att kvinnorna vid tillfrisknande kunde förlora en del av sig 
själv, då anorexin hade blivit en del av deras identitet. Dalhberg och Segesten (2010) 
beskrev att upplevelsen av hälsa sammankopplas med identitet. Hälsa kan mätas i hur väl 
man känner sig själv, förstår sig själv och sitt samspel med omgivningen. 
Sammanfattningsvis upplever kvinnorna ohälsa, inte endast på grund av sjukdomen utan 
också genom identitetsförlusten. Genom att sjuksköterskan tar del av individens tillvaro, 
kan sjuksköterskan introducera intressen på nytt som tidigare varit viktiga för patienten för 
att hjälpa patienten att på nytt hitta sig själv.    
 
Kvinnorna beskrev att det fanns ett samband mellan avskyn över deras egna kroppar och 
de känslomässiga reaktioner som resulterade i missnöje. De förstod inte varför sjukdomen 
drabbat just dem och varför inte andra smala i omgivningen drabbats av anorexi. De 
upplevde att de inte sågs som människor, utan som en diagnos. Ingen förstod deras 
psykiska smärta och lidande. Gorse et al. (2013) beskrev känslor som lidande, ensamhet 
och mental utmattning som vanligt förekommande. Det är av vikt att sjuksköterskan med 
ett öppet förhållningssätt låter kvinnorna berätta om sitt lidande, vilket kan leda till en ökad 
förståelse hos sjuksköterskan. Att som sjuksköterska vara en lyssnande samtalspartner kan 
göra skillnad för den drabbade. 
 
Det framgick i resultatet att kvinnorna hade ett extremt behov att ha kontroll över sitt egna 
matintag. De beskrev att det handlade om att förtjäna en måltid. Hade kvinnorna varit 
inaktiva var de inte värda att äta. Kvinnorna beskrev att anorexin ibland var som en vän, 
som gav struktur och kontroll i vardagen. De styrdes av den inre rösten som förbjöd dem 
att äta, oavsett hunger och aptit. Jenkins & Ogden (2012) beskrev att kontrollen främst 
handlade om mat och kunde ske genom att observera den som lagade maten eller laga all 
mat själva. Detta överensstämmer även med vad Lindstedt, Neander, Kjellin & Gustafsson 
(2015) beskrev, att kvinnor med anorexi helst vill laga all mat hemma. Att ha kontroll 
skapade ett välbefinnande för kvinnorna men samtidig gav det ändå upphov till lidande 
eftersom det var kontrollbehovet som höll sjukdomen vid liv. För att underlätta kvinnornas 
tillfrisknande är det av vikt att som sjuksköterska våga ta kontrollen, men samtidigt vara 
medveten om att det kan skapa blandade känslor för den drabbade som ser bibehållen 
kontroll som deras trygghet.   
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I resultatet framgick det att när kvinnorna kunde motstå mat ökade kvinnornas självkänsla, 
vilket i sin tur minskade avskyn till deras kroppar. Att starta en behandling upplevdes som 
påfrestande eftersom de då behövde ändra hela sin livsstil. De behövde lära sig att släppa 
kontrollen över maten och utseendet och istället fokusera på att må bra. Dahlberg & 
Segesten (2010) beskrev att hälsa kan förknippas med kroppens biologiska funktioner, 
tillsammans med den existentiella upplevelsen. Kvinnorna kunde alltså återuppleva 
sundhet allteftersom tillfrisknande fortskred vilket kan sammankopplas med att deras 
biologiska funktioner började återställas samtidigt som de också började uppskatta sig 
själva mer.   

Konklusion 

Anorexi är en komplex sjukdom som kräver en optimal omvårdnad med beredskap och 
förståelse från sjuksköterskan. Sjuksköterskor strävar efter att lindra ett lidande och främja 
hälsa i vårdandet av patienter. Studiens resultat har bidragit med en större kunskap och 
förståelse kring sjukdomen anorexi, en kunskap som är betydelsefull för individens 
tillfrisknade. I studien framkom det att kvinnorna var i behov av bekräftelse och att bli 
sedda. För att uppnå detta är det viktigt att utgå från en personcentrerad vård, i vilken 
kvinnan ses som en individ och inte en diagnos. Med ökad beredskap och förståelse för 
kvinnans livsvärld kan sjuksköterskan minska risken för återfall i sjukdomen. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studiens resultat kan användas inom klinisk verksamhet då den syftar till att beskriva 
kvinnors upplevelser av att leva med anorexi. Genom att öka beredskapen och förståelsen 
kring sjukdomen kan sjuksköterskor utveckla omvårdnaden kring individen. På så sätt kan 
individens livsförändringar uppmärksammas tidigt, så att den kan bemötas med en 
personcentrerad vård. Förslag på vidare forskning är att undersöka upplevelserna hos män 
som lider av anorexi, då alltfler män drabbas och det finns få studier som beskriver anorexi 
utifrån ett manligt patientperspektiv. Kunskap kring familjens och närståendes inverkan på 
den sjuka är ett annat perspektiv som behöver mer forskning då det kan främja kvinnors 
tillfrisknande. Ytterligare förslag på vidare forskning är att undersöka effekten av att vårda 
kvinnor med anorexi med andra som också lider av detta eller att vårda patienter enskilt. 
Vad för fördelar eller nackdelar det kan ge?  
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Bilaga 1  

Tabell över sökning av självbiografier 

Databas Sökord Träffar  Använda 
biografier 

Uteslutna 
biografier  

LIBRIS  Anorexia* 22 * Genom 
helvetet: Om 
fotboll, kärlek 
och anorexi 
(2006) 
 
* Kenneths 
marionett: Min 
kamp mot 
anorexi (2015) 
 
* Varje dag har 
vi en liten 
tävling (2007) 

* 19 
självbiografierna 
var ej relevanta 
till syftet av 
studien.  

 



 

 

 


