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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Bulimia Nervosa är en psykisk sjukdom som ger individerna mycket lidande men 

som även påverkar individen negativt fysiskt, på grund av olika kompensationsmekanismer. 

Individer med BN har en sjukdomsinsikt vilket leder till skuld och skam. Individerna söker inte 

hjälp på grund av rädslan att bli stigmatiserade. Metod: Studien har baserats på en kvalitativ 

analys av narrativer. Syfte: Syftet var att beskriva individers upplevelse av hur det är att leva med 

Bulimia Nervosa. Resultat: Sex olika teman framställs i resultatet. (1) När sjukdomen blir jag: 

Beskriver individens förvrängda uppfattningar och hur dessa eskalerar till onormala maniska 

beteenden som ligger i grund för utvecklingen BN. (2) Ingen får veta min hemlighet: Beskriver 

hur individen kämpar dagligen för att hålla sjukdomen hemlig. (3) Ångest skapar onda cirklar: 

Beskriver hur individerna hanterar ångest med hjälp av olika kompensationsmekanismer. (4) Jag 

vill inte leva längre: Beskriver de onda tankar kring livets mening som individer med BN lever 

med och hur detta kan eskalerar till självmordsförsök. (5) Ätstörningsavdelning 33: Beskriver 

individens känslor kring behandling och sjukvård. (6) Blir jag någonsin fri från sjukdomen: 

Beskriver livet efter BN, när individerna blivit ”friska”. Konklusion: Individerna upplever livet 

med BN som en ond cirkel fylld av ångest. Att leva med BN beskrivs som att leva i ett helvete. 
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___________________________________________________________________________ 

 

Background: Bulimia Nervosa is a mental illness that causes individuals a lot of suffering which 

also affects the individual physically negative, due to different compensation mechanisms. 

Individuals with BN have a disease insight which leads to guilt and shame. The individuals do 

not seek help because of a fear of being stigmatized. Method: The study has been based on a 

qualitative analysis of narratives. Purpose: The purpose was to describe individuals' experience 

of living with Bulimia Nervosa. Result: Six different themes are presented in the result. (1) When 

the disease becomes I: Describes the individual's distorted perceptions and how they escalate to 

abnormal behaviours’ that underpin the development of BN. (2) No one gets to know my secret: 

Describes how the individual struggles daily to keep the disease a secret. (3) Anxiety creates dark 

circles: Describes how individuals handle anxiety using various compensation mechanisms. (4) I 

do not want to live anymore: Describes the dark thoughts about the meaning of life that 

individuals with BN lives with and how this can escalate into suicide attempts. (5) Eating 

Disorder Department 33: Describes the individual's feelings about treatment and care. (6) Will I 

ever be free from the disease: Describes the life after BN, when the individuals have become 

"healthy". Conclusion: Individuals experience life with BN as a vicious circle filled with anxiety. 

Living with BN is described as living in hell. 
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INLEDNING 

 

I Europa lider ca 2,2 procent kvinnor och 0,7 procent män av den psykiska sjukdomen Bulimia 

Nervosa. I Sverige räknat blir det omkring 220 000 människor, vilket gör Bulimia Nervosa till en 

av de största ätstörningssjukdomarna. Många gånger tar det lång tid innan individer som lider av 

Bulimia Nervosa vågar söka hjälp på grund av en rädsla av att bli stigmatiserad i vården och 

samhället. Därför är det viktigt för sjuksköterskor att försöka förstå hur det är att leva med 

Bulimia Nervosa, för att kunna ge en god omvårdnad utifrån dessa personers behov. 

Sjuksköterskans profession bygger på fyra områden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande, vilket ska leda sjuksköterskan till att bedriva en god 

omvårdnad. 

 

Intresset för ämnet väcktes främst genom den höga publiciteten på social medier och många 

kända personer som blivit offentliga med hur det är att leva med Bulimia Nervosa. En annan stor 

faktor till att intresset väcktes är även vårt stora idrottsintresse där många individer faller in i 

olika former av ätstörningar, där ibland Bulimia Nervosa. 

 

 



BAKGRUND 

Bulimia Nervosa  

Gerald Russell publicerade 1979 den första studien i modern tid som beskrev och namngav 

Bulimi Nervosa (BN), dock nämndes sjukdomen och dess främsta symtom redan av Carl von 

Linné (Palmer, 2004). Det dröjde inte länge efter att Russells studie om BN publicerades innan 

sjukdomen började uppmärksammas bland framförallt unga kvinnor i västvärlden. Vid den här 

tiden beräknades cirka en av hundra kvinnor leva med BN (Palmer, 2004). 

 

Idag är BN en växande psykisk sjukdom som drabbar 2,2 % av den kvinnliga befolkningen och 

0,7 % av den manliga, vilket innebär att närmare 220 000 människor i Sverige lever med 

sjukdomen (Nagl, Jacobi, Paul, Beesdo-Baum, Höfler, Liber & Wittchen, 2016). Sjukdomen 

drabbar alltså fler kvinnor än män, enligt tidigare forskning, men det är ett stort mörkertal i dessa 

siffror (Nagl et al., 2016). Psykiska sjukdomar diagnostiseras genom DSM IV, en amerikansk 

forskningsmanual, som innehåller olika kriterier/symtom som genom forskning har framställts för 

att kunna diagnostisera dessa individer (American Psychiatric Association, 1994). Ordet bulimi 

kommer från det latinska språket och betyder oxhunger, vilket syftar på ett outtömligt begär efter 

mat (Palmer, 2004). Huvudsymtomet vid BN är hetsätning som innebär att individen äter en 

onormal mängd mat under en kort tidsperiod, inom två timmar enligt DSM IV manualen 

(American Psychiatric Association, 1994). Under hetsätningen upplever personen att den tappat 

kontrollen över sitt ätande och kan inte känna att det finns något stopp (Green, et al., 2016). 

Hetsätning är relaterat till mycket ångest där individen försöker att kompensera sitt överätande 

för att inte gå upp i vikt. Detta genom att framkalla kräkningar vilket är den vanligaste 

kompensationsmekanismen men även genom exempelvis överanvändning av laxeringsmedel, 

överdriven träning och andra åtgärder. De fysiska symtomen som påverkar kroppen vid BN är 

ofta skador som orsakas av att personen framkallar kräkningar. Problem i mag-tarmområdet är 

vanligt, där symtom som uppsvälld buk, magkatarr och smärta ses. Tandkött, matstrupe och 

spottkörtlar svullnar och blir lättare inflammerade. En individ som kräks ofta får rubbningar i 

syra-bas balansen, vilket kan vara livshotande i samband med diuretika och lavemang (Green, et 

al., 2016). 

 

BN är en sjukdom som skapar mycket skam och ångest då individen själv vet att dess beteende 

och handlingar inte är normala (McLean, Paxton, Massey, Hay, Mond & Rogers, 2013). Eftersom 

individerna ofta är normalviktiga är denna sjukdom svårare att identifiera än exempelvis 

Anorexía Nervosa som innebär självsvält. Att dölja sitt beteende för andra människor är väldigt 

vanligt för personer som lider av BN. Många lever därför med sjukdomen i flera år utan att någon 

ser eller märker av deras beteende (McLean et al., 2013). Sjukdomen påverkar hela personens liv 

och ofta skapar sjukdomen en dysfunktionell livsstil med ohälsosamma beslut (Goncalves, 

Machado, Martins, Brandao, Torres & Machado, 2013). 

 

 



  

Dysfunktionell livsstil  

En dysfunktionell livsstil innebär i föreliggande studie ett destruktivt beteende som innefattar 

olika riskfaktorer för hälsan, som användning av alkohol och droger, tobaksbruk och dåliga 

kostvanor (Goncalves et al., 2013). Dessa riskfaktorer har en negativ påverkan på individens 

kropp och psyke (Goncalves et al., 2013). Självskadebeteende, självmordstankar och 

självmordsförsök är vanligt förekommande hos individer med BN (Crow et al., 2014). 

Självskadebeteende innebär att personen skadar sig själv på ett fysiskt eller psykiskt sätt. 

Sjukdomen är förknippad med så mycket ångest hos individerna att smärtan inte längre går att 

bära.  Det här gör det viktigt för sjuksköterskor att uppmärksamma och försöka förstå den vardag 

som dessa individer lever i. Att kartlägga hur de upplevs att leva med BN möjliggör att 

sjuksköterskor får tillräcklig kunskap för att kunna identifiera dessa individer trots deras 

normalvikt (Crow et al., 2014). 

 

Utöver att personer med BN självskadar mer än individer som inte har sjukdomen använder de, 

enligt tidigare forskning, oftare mer droger, alkohol och tobak än människor som inte har BN 

(Goncalves et al., 2013). Tidigare studier visar att individer med BN är känslomässigt avtrubbade 

och har svårt att kontrollera sina känslor, vilket gör att de ofta har svårt att styra sina impulser 

(Lavender et al., 2014). Dessa individer har ofta en god sjukdomsinsikt där de vet om att deras 

beteende inte är normalt, vilket skiljer sig mot andra ätstörningar som exempelvis Anorexia 

Nervosa. Problematiken som BN ger gör de svårt att strukturera sin vardag och ta hälsosamma 

beslut. Svårigheten att styra sina impulser i vardagen gör att de inte kan kontrollera sina 

hetsätningsperioder eller ångesten efteråt (Lavender et al., 2014). Många individer döljer sin 

sjukdom söker de sällan vård (McLean et al., 2013). Rädslan över att bli stigmatiserad i vården 

och av samhället gör att det flesta undviker att söka hjälp och accepterar sin situation med 

sjukdomen (McLean et al., 2013). 

Stigmatisering och självstigmatisering vid BN  

Stigmatisering innebär att människor från olika grupper i samhället inte ses på samma sätt och 

diskrimineras utifrån förutfattade meningar om exempelvis en psykisk sjukdom (McLean et al., 

2013). Det här kan innebära att människor inte vill få en diagnos eller vill uppsöka vård. Ett 

problem med BN är att sjukdomen inte anses vara lika allvarlig som andra ätstörningssjukdomar 

som exempelvis Anorexia Nervosa. Skillnaden mellan dessa störningar och kunskapen om dem 

är avgörande för de förutfattade meningarna om sjukdomen. BN är svårare att uppmärksamma 

och är lättare att dölja, vilket gör att sjukdomen inte anses lika allvarlig (McLean et al., 2013). 

 

Självstigmatisering innebär att individen själv upplever att samhället särbehandlar dem så att de 

till slut börjar göra det själva (McLean et al., 2013). Det här gör att många med BN isolerar sig 

och döljer sin sjukdom för omgivningen. Att ljuga och förvränga sin livsstil blir en vardag och 

det skapar ångest för individen. Tidigare forskning har visat att många människor tycker att BN 

är en sjukdom som individen själv är ansvarig för. De visar också på att kunskapen om BN är låg, 

vilket är problematiskt vid vård av individer med sjukdomen. Det här gör att det är viktigt att öka 

kunskapen kring ämnet i samhället. Genom att ansvaret för sjukdomen läggs på individen själv 

ökar känsla av skam och skuld, vilket också påverkar individens upplevelse av livskvalitet 



  

(McLean et al., 2013). Sjukdomen skapar genom det här ett stort lidande för individen (Lindgren, 

Enmark, Bohman & Lundström, 2014). 

Lidande  

Ett problemområde hos de som lever med BN är sjukdomens påverkan på individens identitet 

(Lindgren et al, 2014). Sjukdomen och lidandet blir tillslut ett med personligheten, vilket kan 

göra det svårt för sjuksköterskor, anhöriga och vänner att uppmärksamma sjukdomen. Isolering 

och ensamhet kan därmed bli ett problem för individer med BN eftersom de upplever att de inte 

har någonstans att vända sig. Därför är det viktigt för sjuksköterskor att försöka förstå hur det är 

att leva med BN samt hur det upplevs (Lindgren et al, 2014). 

 

För att förstå lidande som begrepp kan Erikssons (1994) modell på lidandets olika nivåer 

användas. Denna förklara i tre olika steg, ”Att ha ett lidande”, ”Att vara i lidandet” samt ”Att 

varda i lidandet” (s. 64). Att ha ett lidande beskrivs som att människan tappar bort sig själv samt 

sin identitet och styrs istället av yttre stimuli. Nästa steg i modellen innebär att människan döljer 

sitt inre lidande genom att spegla en lycklig fasad genom exempelvis sociala medier. Detta gör att 

människan istället behöver tillfredställa sin oro och ångest som lidandet ger, genom att utföra 

olika handlingar som lindrar lidandet för stunden. Trots denna stimulans återkommer oro och 

ångest över tiden. Det sista steget i modellen handlar om att lidandet tar över livet och blir en del 

av deras identitet, där människan godkänner lidande som en del i deras vardag (Eriksson, 1994). 

  

Sjuksköterskans profession  

Aktning för de mänskliga rättigheterna, rätten till värdighet, rätten till liv samt att behandlas med 

respekt är vårdens panorama (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Alla människor oberoende 

av hudfärg, kultur, trosuppfattning, ålder, handikapp, kön, ras, sjukdom, nationalitet, politisk 

åsikt eller social status har rätt till en god omvårdnad, en vård på lika villkor (HSL, 1982:763). 

International Council of Nurses (ICN) är en vägledning för sjuksköterskor, den etiska koden 

bygger på fyra grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt lindra lidande (ICN, 2012). Omvårdnaden är sjuksköterskans expertisområde och anses 

därför ha kunskap som möjliggör att arbetet är i allians med patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Patientens upplevelse av vården är viktig för att sjuksköterskan 

skall kunna bedriva en god vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Sjuksköterskans roll vid behandling av individer med diagnosen BN är att utöva sin 

yrkeskompetens. Det här innebär att följa kompetensbeskrivning samt att följa lagar och 

förordningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  En behandlingsmetod som används ofta vid 

BN är KBT behandling, som syftar till att hjälpa individen att förändra sitt beteende (Graves et 

al., 2017). Genom att försöka få individen att själv komma på möjliga sätt att förändra sitt 

beteende stärks personens självförtroende och ökar möjlighet till förändring. Oavsett vilken 

behandlingsmetod som används vid behandlingen av BN så är en god allians mellan individ och 

sjuksköterska avgörande (Graves et al., 2017). Något som är problematiskt vid behandling av 

personer med BN är att upptäcka sjukdomen (McLean et al., 2013). Då individen inte söker hjälp 



  

för BN dyker dessa patienter upp överallt inom vården, vilket är en utmaning för sjuksköterskor, 

då detta område inte är dennes expertisområde (Graves et al., 2017).  

 

Det är därför viktigt för blivande sjuksköterskor att vara medvetna om hur de är att leva med BN 

för att kunna ge en god vård på lika villkor (McLean et al., 2013). Genom att studera detta ämne 

vidare kan kunskapen om sjukdomen öka och möjligheten för sjuksköterskor att bedriva en god 

vård vid BN utvecklas (McLean, et al., 2013). 

 

PROBLEMFORMULERING  

BN är ett växande problem i vårt samhälle och idag lever cirka 220 000 människor med 

sjukdomen i Sverige. Problematiken som BN innebär gör det svårt för sjuksköterskan att 

uppmärksamma individens beteende. Många gånger syns de inte på utsidan att individen är sjuk 

och de är ofta väldigt duktiga på att dölja hur de mår. Det här gör att det är viktigt att som 

sjuksköterska ha kunskap om hur det är att leva med BN ur ett individperspektiv, för att kunna 

upptäcka sjukdom. Ett problemområde vid BN har visat sig vara att sjukdomen ofta innebär en 

dysfunktionell livsstil med flera riskfaktorer mot hälsa. BN är också relaterat till mycket skuld 

och skam, vilket också gör att stigmatisering är problematiskt. Många individer söker inte vård på 

grund av rädsla att bli stigmatiserad och känslan av att människors bild av dem ska förändras. 

Detta är därför ett viktigt område att studera och en viktig kunskap för blivande sjuksköterskor 

för att kunna ge en god omvårdnad till patienter med BN utifrån deras behov. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva individers upplevelse av hur det är att leva med Bulimia Nervosa. 



  

METOD  

Valet av metod baserades på studiens syfte. I det avseendet föll valet på en kvalitativ metod. En 

kvalitativ forskningsansats ger beskrivande och tolkande resultat av det fenomen eller område 

som forskaren studerar (Friberg, 2017). En kvalitativ ansats ger ett resultat som bygger på 

individens upplevelser, erfarenheter eller förväntningar av fenomenet. Det här skapar en större 

insikt och kunskap inom det studerade ämnet, i det här fallet, individers upplevelse att leva med 

BN. Den kvalitativa forskningsmetoden förklaras vara mycket användbar inom 

omvårdnadsforskning, då den skapar evidensbaserad kunskap i hur en individ upplever, hur det är 

leva med olika typer av sjukdomar (Friberg, 2017). För att studien skall besvara syftet har ett 

urval med olika inklusions- och exklusionskriterier gjorts. 

Urval 

De inklusionskriterier som användes i studien var att all litteratur skulle vara självbiografier och 

individerna som skriver självbiografierna ska ha levt med BN. Självbiografierna ska vara skrivna 

på 2000-talet, samt att alla självbiografier som användes i studien var skrivna på svenska. 

 

Exklusionskriterier som användes i studien var självbiografier där individer som har BN 

kombinerat med någon annan ätstörning uteslöts. Utifrån dessa inklusions- och 

exklusionskriterier har datainsamlingen för studien genomförts.  

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom Google som är en stor sökmotor på Internet. 

Självbiografierna har sökts via denna sökmotor med sökorden, Självbiografi* och Bulimi*. För 

att läsa självbiografiernas baksidestext söktes de upp på Bokus. Bokus är en bokhandel på 

Internet. Den här sidan användes för att välja ut de självbiografier som verkade intressant för vårt 

syfte och innehöll alla inklusionskriterier, se Bilaga 1. Vissa självbiografier uteslöts då de 

innehöll exklusionskriterier som bestämts för studien. All data har bearbetats och studerats för att 

kunna analysera allt material till ett resultat.  

Analys  

Studiens data har analyserats genom en kvalitativ analysmetod som är analys av narrativer. 

Analys av narrativer bygger på en färdig berättelse som i det här fallet är självbiografier 

(Dahlborg-Lyckhage, 2017). För att kunna analysera meningsbärande delar för studien ur 

litteraturen är det viktigt att ha ett tydligt och klart syfte. Texterna bearbetades i första steget som 

en helhet och självbiografierna lästes tills dess att författarna kände sig bekant med materialet och 

kunde redogöra för innehållet i dem. Det möjliggjorde att texten kunde delas in i meningsbärande 

delar. För att avgöra vad som är meningsbärande i materialet är det viktigt att ständigt ha syftet i 

åtanke och utefter det ställa frågor till texten. De meningsbärande delarna i texten ströks under 

med olika färgpennor för att urskilja likheter och skillnader. Dessa kodades in i olika teman som 



  

förde ihop likheter och skillnader. Varje tema namngavs utifrån vilken innebörd som temat 

belyste, exempelvis rubriken att leva med en hemlighet, se Bilaga 2. Texten utgör en ny helhet 

där de olika teman bearbetades till en ny text, som beskriver individers upplevelse av hur det är 

att leva med BN (Dahlborg-Lyckhage, 2017).  
 
Etiska överväganden 

Studien har utformats med forskningsetiska åtaganden där individernas integritet är en aspekt 

som har varit viktig i arbetet. Personerna som har skrivit självbiografierna har själva valt att gå ut 

med sin historia och är därmed medvetna om att deras självbiografier kommer att läsas och 

användas av omvärlden. Det här gör det etiskt försvarbart att nämna författarna genom att de 

själva har godkänt självbiografiernas publicering (Olsson & Sörensen, 2011). Att arbeta med 

individernas integritet har speglat studien genom att inte förvränga deras text så att innebörden 

förändras. Det är viktigt i arbetet med självbiografier att se till att de resultat som framställs i 

studien är sanningsenligt (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Olsson och Sörensen (2011) skriver om forskningsetiska överväganden och beskriver fyra 

grundläggande etiska principer som är fundamentala vid all kontakt mellan människor. Dessa är 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Den här 

studien har arbetat efter godhetsprincipen som innefattar en vilja i att skapa tillförlitlig forskning 

genom att göra gott. Detta har genomförts genom att se till individernas integritet och en vilja i 

att skapa forskning som kan hjälpa dessa individer till en god livskvalité. Genom tillförlitlig 

forskning kan blivande sjuksköterskor få en större förståelse för dessa individers problematik och 

på så sätt utveckla vården vid BN (Olsson & Sörensen, 2011). 

 



  

RESULTAT 

Genom analys av självbiografier har författarna kommit fram till sex olika teman. De teman som 

framställs i resultatet är: 

❖ När sjukdomen blir jag  
❖ Ingen får veta min hemlighet 
❖ Ångest skapar onda cirklar 
❖ Jag vill inte leva längre  
❖ Ätstörningsavdelning 33 
❖ Blir jag någonsin fri från sjukdomen 

De teman som framkom presenteras enskilt som resultatets rubriker. Under rubrikerna kommer 

resultatet att beskrivas i löpande text med citat som stärker textens innehåll.  

När sjukdomen blir jag  

Strömblad (2015) skriver: 

Allt i mitt liv kretsar kring min ätstörning och jag håller fast vi Den, min enda 

trogna vän. Den enda som ger mig “komplimanger” som är verkliga och sanna 

(ful, äcklig, fet, utstött och hatad av allt och alla). Den förstår mig och jag kan ty 

mig till sjukdomen när jag är ledsen och världen utanför sviker. Tillsammans har 

vi, jag och Den, byggt upp ett förtroende för varandra. Ett förtroende så starkt att 

Den kan mig ut- och innantill och jag vet att jag alltid kan vända mig till Den, min 

falska trygghet och säkerhet. Jag vill bort från Den, men jag kan inte. Jag kan inte 

fly. Den följer mig ständigt. När jag är på stan, hemma, på bion eller om jag så är 

på semester, så finns Den alltid där. Jag är min sjukdom, that´s it! (s. 3-4) 

 

Det finns många olika faktorer som påverkar, eller gör att en person utvecklar BN. Många av 

individerna som utvecklar sjukdomen har starka personlighetsdrag som påverkar utfallet av BN. 

Det kan handla om allt från höga prestationskrav inom idrott, skola och arbete samt personligt 

utseende som senare eskaleras till olika tvångsbeteenden. Dessa beteenden blir viktiga och utgör i 

princip hela personens vardag. Beteendet är något som individen ofta har med sig från början och 

utvecklas sedan under barndomstiden upp genom tonåren. Att det strikta beteende eskalerar och 

utvecklas till BN kan beror på olika orsaker, en inre press på sig själv när det exempelvis gäller 

individens idrott. BN kan även utvecklas vid plötsliga eller svåra livsförändringar, som 

exempelvis att någon individen stod nära tragiskt dör eller att personen blir förälder. När 

individen sedan utvecklar BN flyttas tvångsbeteendet från exempelvis idrotten till ätstörningen 

och sjukdomen blir då det viktigaste att bibehålla i livet (Christoffer, 2012; Igelström, 2006; 

Strömblad, 2015 & Sjögren, 2001). 

 

Strömblad (2015) skriver: 

Vissa dagar, när jag fullbordat mina maniska och intensiva träningspass, låter jag 

bara ett eller max två glas vatten slinka ner genom min varma strupe. Så länge jag 



  

kan vill jag bevara min “renhetskänsla”. Även något så tomt på kalorier som vatten 

kan inkräkta på det området (s. 144). 

 

Att vara en person som dagligen ställer höga, näst in till orimliga krav på sig själv, är svårt att 

hantera och i kombination med sjukdomen BN blir det inte lättare. Individen tappar ofta 

verklighetsuppfattningen om vad som är en bra prestation och vad andra människor förväntar sig. 

Det finns endast ett alternativ och det är att alltid prestera på topp, oavsett vad det handlar om. 

Nackdelen med det här beteendet är att en person som alltid är högpresterande och ständigt ställer 

orimliga krav på sig själv aldrig blir nöjd, glad eller stolt över sin egen prestation. Istället upplevs 

en tomhet och en hunger efter mer, större och bättre prestationer. När individens fokus har 

förändrats i relation till BN så påverkas individen till att hitta sin trygghet i ätstörningen. Även 

om individen har haft ett stort mål under flera år och äntligen uppnår det, tar sjukdomen detta 

ifrån dem och prestationen upplevs som medioker (Christoffer, 2015; Igelström, 2006 & Sjögren, 

2001).  

  

Igelström (2006) skriver: 

Jag borde ha varit överlycklig. Världsrekordet som jag hade jagat var slagit. Jag 

hade gjort det. Men lyckoruset som jag väntat mig uteblev. Istället tänkte jag: Jaha, 

var det inte mer än så? (s. 42) 

 

Inom idrottens värld är höga krav och prestationsångest inte ovanligt. De höga kraven kommer 

både inifrån personen själv och utifrån omgivningen. Personer som utifrån ställer krav på 

individen är främst tränaren men också familj och vänner. Inom idrotten tävlar personerna mot 

varandra, vilket också leder till att det jämför sig med varandra. Både när det gäller individuella 

prestationer men ibland också utseende och vikt. En individ som redan innan har höga 

prestationskrav på sig själv och alltid vill prestera på toppnivå kan psykiskt skadas om människor 

i dess omgivning börjar jämföra dem på ett negativt sätt med andra idrottare. Speciellt påverkas 

individen av människor i omgivningen som den ser upp till eller är en viktig person för dem och 

deras framtid som exempelvis en tränare. En sådan enkel sak som att föreslå några kilos 

viktnedgång för snabbare förflyttning och mer ork på exempelvis fotbollsplanen kan trigga igång 

osunda tankar. Dessa tankar kan sedan eskalera till tvångsbeteenden hos personen i relation till 

mat och träning och därefter stegra till en ätstörning, i dessa fall, sjukdomen BN (Christoffer, 

2015 & Igelström, 2006). 

 

Igelström (2006) skriver: 

Du är inte tjock om du jämför dig med dem på skolgården, men för tjock för att bli 

bäst i världen”. Vi befann oss inne på hans rum, jag och Hasse. Jag rörde inte en 

min. Han sa inget mer, och han gav mig heller ingen vägledning. Han bara 

lämnade mig där. Hemma kom tårarna. DU ÄR FÖR TJOCK (s. 24). 

 



  

Ingen får veta min hemlighet  

Att leva med BN beskrivs som att leva instängd med sig själv i ett kalt rum och med sjukdomen 

som sin enda trygghet. Människorna i individens närhet blir deras fiende som på något sätt inte 

får komma åt dem. Det här gör att lögner och svek blir individens vardag, och de utvecklar en 

god förmåga att manipulera sin omgivning. Att hela tiden ljuga för sin omgivning och de 

människor som älskar än upplevs som väldigt jobbigt och krävande för psyket. Individen 

upplever dock att det är värt det för att kunna bibehålla sin innersta hemlighet. Alla lögner som 

varje dag förföljer dem gör att de isolerar sig och inte vill eller orkar umgås med människor. 

Genom att det isolerar sig och vill vara ensamma för att dölja sin sjukdom, blir hemmet en 

trygghet för att fortsätta sitt onormala beteende med hetsätning och kräkning. När individen 

hamnar utanför sin dolda trygghet skapas stark oro och ångest, som gör att individen ofta drar sig 

ur ett eventuellt möte i sista minuten (Christoffer, 2015; Igelström, 2006; Sjögren, 2001 & 

Strömblad, 2015). 

 

Sjögren (2001) skriver: 

Jag känner mig ständigt på flykt för att inte behöva konfronteras med människor. 

Jag ljuger och kommer med undanflykter. Ibland så mycket att jag har svårt att 

hålla isär vad jag sagt och till vem. Det blir en ständig källa till oro. Jag vet inte 

vem jag är. Det enda jag vet är att jag skäms enormt mycket över mig själv, som 

den jag är (s. 14). 

 

En stor anledning till alla lögner är att de flesta individerna har en god sjukdomsinsikt, där de vet 

om att deras beteende inte är hälsosamt. Sjukdomen är något som måste döljas. Personerna som 

har BN vet i många fall att de är sjuka och att deras beteenden är skadligt för dem. Känslan av att 

inte klara av en så banal och livsviktig sak som att äta upplevs som oerhört skamfyllt. Individerna 

beskriver tydligt att de vet om att hetsätning inte är ett friskt beteende och de skäms över att de 

kompensationsmekanismer som de utför efteråt. Även om individerna har en god sjukdomsinsikt 

så söker de inte hjälp eller berättar om BN för sin omgivning. BN är en sjukdom som oftast inte 

syns på utsidan förrän sjukdomen har eskalerat eller pågått under fler år. Det här gör att många 

individer lever med sjukdomen i många år och sjukdomen blir tillslut som en del av deras 

personlighet (Igelström, 2006; Sjögren, 2001 & Strömblad, 2015).    

 

Sjögren (2001) skriver: 

Jag känner att jag kan identifiera mig. Jag är en utpräglad bulimiker. Jag är sjuk, 

jag planerar min hetsätning. Jag “bestämmer själv” när jag ska hetsäta. Jag ska 

lära mig att bemästra matmonstret inom mig. Jag ska klara det (s. 31). 

 

Att individerna väljer att inte söka hjälp beror på flera anledningar men det som är avgörande för 

alla individer är en rädsla för att bli stigmatiserad. Det här innefattar individens omgivning, vilka 

är föräldrar, vänner och arbetskollegor. Individen får genom stigmatisering en förvrängd 

uppfattning om att alla i sin omgivning kommer att förändra uppfattning om dem, om de får reda 

på att de har BN. De beskriver att de känner sig svaga, karaktärslösa och att det är en sjukdom 

som de har skapat själva. Andra känslor som påverkar individen är att framgångsrika människor 



  

inte drabbas av BN och att sjukdomen är en tjejsjukdom. Självstigmatisering beskrivs också som 

ett sätt för hjärnan att lura sig själv till att fortsätta sitt onormala beteende. De upplever det som 

att det är sjukdomen som samtalar med dem och får dem att uppleva att ingen kommer att tycka 

om dem om de berättar sin hemlighet (Christoffer, 2015; Igelström, 2006; Sjögren, 2001 & 

Strömblad, 2015). 

 

 

Igelström (2006) skriver: 

Emma för fan, skärp dig. Berätta hur du mår?? Aldrig..Förstår du vad folk skulle 

tycka? Karaktärslöst.. Att du ens tänker tanken. De skulle skratta! SKRATTA!! De 

skulle se vilken bluff du är. De skulle se rakt igenom dig och njuta av ditt nederlag. 

Låt dem inte se. Låt dem inte vinna. Du måste klara det här. Stark, stark (s. 50-51). 

 

Stigmatisering från samhället påverkar också dessa personer från att söka hjälp via sjukvården 

eller berätta om sjukdomen för familj och vänner. Det är svårt för individerna att själva förstå 

varför sjukdomen utvecklats. Förutfattade meningar blir då avgörande i tankeprocessen både hos 

individen men också hos familj och vänner. Okunskapen i området om BN blir en avgörande del i 

individens känsla av stigmatisering. De beskriver hur deras anhöriga vill väl med olika 

kommentarer, men att de blir klumpiga och överför en känsla av att det är individens fel att de är 

sjuka. Samhällskraven påverkar också individen till att inte vilja prata med anhöriga eller vården. 

Individen vill inte skämma ut sig själv, familjen och sin image genom att berätta om sin sjukdom. 

Det beskrivs som en tung förlust att drabbas av en psykisk sjukdom. Att vara psykiskt sjuk och 

att vara framgångsrik går inte ihop i samma mening. BN räknas också som en kvinnosjukdom i 

alldagligt tal, vilket ökar känslan av stigmatisering och skam när en man drabbas av sjukdomen. 

Att drabbas av en utpräglad tjejsjukdom skapar en oerhörd ovilja och rädsla till att berätta om sin 

sjukdom och än mindre, söka sjukvård (Christoffer, 2015; Igelström, 2006; Sjögren 2001 & 

Strömblad 2015). 

 

Strömblad (2015) skriver: 

Tänk om folk får höra att jag har en tjejsjukdom? Det har jag hört att bulimi är. 

Folk skulle skratta åt mig och göra mig till åtlöje (s. 38). 

 

Att vara en framgångsrik person inom ett område, så som på arbetet eller inom en idrott, innebär 

per automatik att individen också mår bra invändigt. Det är inte troligt att en framgångsrik person 

drabbas av en psykisk störning som BN, då det ses som en sjukdom som ledsna och misslyckade 

människor drabbas av. Det här gör att individerna skapar en stark fasad som är svår att se igenom. 

Förmågan att förändra sitt yttre och andras uppfattning om sig själv blir extremt viktigt. Det här 

gör att de lyckas föra alla i sin omgivning bakom ljuset tills dess att sjukdomen börjar synas på 

utsidan, vilket kan dröja flera år. Även om individen blir bedömd av hela världen och utfrågas av 

världspressen, lyckas individen på något sätt att dölja sin sjukdom (Christoffer, 2015; Igelström, 

2006; Sjögren, 2001 & Strömblad, 2015). 

 

 



  

 

 

Igelström (2006) skriver: 

Alla tittar på mig. Ska hon börja hetsäta? Panik. Tankarna går runt, runt. Le, 

emma. Försök skratta, det fungerar alltid. En världsmästare är alltid lycklig. Bara 

man ler och ser glad ut (s. 1). 

Ångest skapar onda cirklar 

De flesta individer upplever någon gång i livet ångest, hur ofta och hur stark ångest beror på 

individen själv och i vilken situation ångesten uppstår. Stark ångest är något som personer med 

BN lever med och hantera dagligen. BN ger personerna ångest och ofta fastnar personerna i en 

ond cirkel där olika beteenden ger ångest samt lindrar ångest för stunden, se figur 1. Det här är ett 

stort problem för personer med BN och det är svårt att hantera för individen. Ångesten beskrivs 

som en fruktansvärd känsla som äter upp än inifrån, den finns alltid där, varje dag, varje minut. 

Ångesten relateras egentligen till personernas sjukdomsinsikt. Individerna vet om att deras 

beteende är fel, vilket leder till ångest och skam över sig själva. När personer med BN upplever 

ångest vänder de sig till att hetsäta för att sedan bruka olika kompensationsmekanismer som 

exempelvis kräkning, tabletter, träning och laxeringsmedel. Dessa kompensationsmekanismer 

som individerna vänder sig till ger i många fall extrem ångest efteråt. Ångesten relateras också 

till rädslan att bli påkommen under deras försök till kompensation, exempelvis vid kräkning 

(Christoffer, 2015; Igelström, 2006; Sjögren, 2001 & Strömblad, 2015). 

 

Christoffer (2012) skriver: 

Vaknade av hunger på natten, var tvungen att svulla 1 liter mjölk, 2 liter gräddglass 

med chokladsås, 1 paket kakor med chokladbitar, 1 påse Ahlgrens bilar. Tror jag 

fick upp det mesta, mätte spyorna. För säkerhets skull springer jag en extra runda i 

morgon (s. 121-122). 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Den här figuren är en skildring på 

hur personer med BN uppfattar ångest i 

vardagen samt hur den hanteras och 

återkommer med hjälp av olika 

kompensationsmekanismer. 
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Individernas sätt att hantera sin ångest blir således ett beteende som i längden gör att ångesten 

eskalerar. Den onda cirkeln med snabba åtgärder för att lindra ångest blir extremt svår att bryta. 

Tillslut vet de inte själva hur de ska bryta sin ångest och det enda de vet är att utföra sitt 

tvångsmässiga beteende. Att ha möjlighet att utföra sina tvångshandlingar tar över allt annat i 

vardagen. Det här skapar en vardag som präglas av att kunna hetsäta, kräkas, överträna och få tag 

i nya tabletter som är till för att minskar hungerkänslan hos individen. Vetskapen om att de har ett 

sjukligt beteende som skapar ångest gör att vardagens upplevs skamfylld och det här skapar en 

känsla av att vara misslyckad. De vill inget annat än att kunna umgås med vänner och familj över 

en middag eller kunna gå på afterwork med sina arbetskamrater, men de vågar inte. Utanför deras 

dolda trygghet finns inte möjlighet att hantera sin ångest på det enda sätt som de vet, att hetsäta. 

Genom att det här inte är möjligt isolerar sig individen och det skapar ångest (Christoffer, 2012, 

Igelström, 2006, Sjögren, 2001 & Strömblad, 2015). Vardagen blir som ett fängelse och många 

individer upplever det som att de lever i ett mörkt helvete där livet inte kan bli sämre. Detta leder 

till mörka tankar och en längtan att ta sig ifrån det liv som de lever (Igelström, 2006; Sjögren, 

2001 & Strömblad, 2015).     

Jag vill inte leva längre 

Att dagligen uppleva ångest, känna skuld och skam över sig själv samt att hata sig själva, är svårt 

för många människor att relatera till. Personer med BN känner igen dessa upplevelser och känslor 

mer än väl då det är något som förföljer dem dagligen. BN gör det svårt för vissa individer att 

hantera sin situation och se någon utväg fån sjukdomen. Det här kan väcka tankar och 

funderingar kring livets mening. Är det värt att fortsätta kämpa sig igenom livet om det endast 

ska bestå av smärta, ångest och mörker? Tankarna vandrar fram och tillbaka under vardagens 

onda cirklar med hetsätningar och kompensationsmekanismer. I många fall går inte tankarna 

direkt till självmord utan mer kring meningen med livet och att det vore enkelt och skönt att 

komma ifrån sjukdomen. BN ger ångest men även tankarna kring att avsluta sitt liv ger ångest, 

relaterat till att individen tänker på sin familj. När individerna funderar eller har funderat på att ta 

sitt eget liv, har sjukdomen gått relativt långt. De har levt med BN i många år och vill nu komma 

ifrån allt det negativa som dagligen förföljer dem. Oavsett vad individerna uppnår i livet, 

exempelvis inom idrott eller på jobbet, så finns ingen känsla av eufori i kroppen. Alla positiva 

känslor är omöjliga att uppnå och upplevelsen av glädje är likgiltig. Den enda känslan som 

individerna kan känna är ångest samt mörker och individerna upplever att ingenting kan vara 

sämre än deras liv med BN, inte ens döden (Igelström, 2006; Sjögren, 2001 & Strömblad, 2015). 

 

Sjögren (2001) skriver: 

Om jag någon gång har funderat på att ta mitt liv. Tanken har funnits där när det 

känts extra jobbigt, det vore ett enkelt sätt att få somna ifrån alltihop. Men jag vill 

inte såra min anhöriga på det sättet. Däremot har jag ibland tänkt att det  inte 

skulle göra något om jag råkade ut för en olycka, så jag slapp ifrån detta liv. Och 

finns det ett liv efter detta så blir det förhoppningsvis bättre, sämre kan det 

knappast bli (s. 12). 

 

För vissa individer går tankarna vidare till planering kring hur individen ska och kan ta sitt eget 

liv. Planeringen stannar ofta i tankens värld och individen omvandlar inte dessa tankar till det 



  

praktiska utförandet av självmordet. Ibland tar dock de onda tankarna över och viljan att avsluta 

sitt liv blir så stark att individen utför ett självmordsförsök. De planerar allt i minsta detalj och vet 

exakt hur de ska gå tillväga med sitt självmordsförsök, men i slutskedet vågar individen inte ta 

det avgörande steget. Däremot händer det också att självmordsförsöket genomförs genom 

exempelvis överdos av tabletter. Det här blir ofta en väg till hjälp och behandling av sjukdomen, 

om individen överlever (Strömblad, 2015 & Sjögren, 2001). 

Ätstörningsavdelning 33  

Sjukdomen BN eskalerar med tiden och är svår att upptäcka under långa perioder, men tillslut 

märks den både på individens personlighet men också på individens kropp. Individen påverkas så 

starkt psykiskt av sjukdomen och lever ofta så länge med den att individerna får en känsla av att 

det är fysiskt omöjligt att bli av med den. Tillslut finns det inget val, utan de krävs vård för att 

hantera sjukdomen. Att få vård och möjliggöra en friskare vardag upplevs som en våg av olika 

känslor. Först en glädje och en lättsam känsla där de upplever att någon äntligen ser dem och vill 

dem väl. Men sedan också en rädsla och sorg i att de är på väg att lämna sin trygghet och bästa 

vän bakom sig. Individerna som har vårdats på öppenvårdsavdelning upplever det som en 

trygghet att de har en plats att gå till som redan är planerad och förberedd, där de inte behöver 

tänka på dagens mat. Däremot upplever de en känsla av otrygghet så fort de lämnar dagvården 

och när de väl är hemma i sin falska trygghet faller de lätt tillbaka tills sitt onormala beteende. 

Där använder de sig av det enda hjälpmedel mot ångest som de känner till, nämligen att hetsäta 

för att sedan kräkas. Ångesten slår tillbaka direkt och de upplevs som att det inte finns något 

annat sätt att bli av med den känslan än att falla tillbaka till sjukdomen (Christoffer, 2015; 

Igelström, 2006; Sjögren, 2001 & Strömblad, 2015).  

 

Dagvården upplevs också som en plats som skapar otrolig ångest då behandlingen ofta 

sammanstrålar olika typer av ätstörningar. Det här gör att individer med exempelvis Anorexia 

Nervosa också finns på plats samtidigt, vilket beskrivs som psykiskt påfrestande för de som lider 

av BN. De upplever sig då som värdelösa, svaga och feta mot de individer som klarar av att 

motstå frestelsen. Att ständigt jämföra sig med andra och känna sig värdelös gör att vården inte 

hjälper, utan sjukdomen eskalerar istället hemma hos individen med ännu mer ångest. Dagvården 

upplevs som en plats som kan ge en oerhörd trygghet men samtidigt ge en känsla av att den 

stjälper mer än den hjälper. Många av individerna saknar en möjlighet till gruppterapi med endast 

de som upplever samma problematik, som i detta fall är de som lever med BN (Igelström, 2006; 

Sjögren, 2001 & Strömblad, 2015).  

 

Igelström (2006) skriver: 

Avdelningen jag behandlades på tog även emot människor med anorexi. Många var 

otroligt sjuka och utmärglade. Dessvärre var det inte det jag såg. Jag såg bara 

smala människor. Jag kände mig ännu tjockare och äckligare och hade ingen 

motivation. Jag saknade även någon form av gruppterapi. Möjligheten att få prata 

med andra människor i samma situation hade kanske fått mig att inse att jag inte 

var ensam (s. 66). 

 



  

Sjukvården upplevs olika beroende på hur och var vården bedrivs. Att vårdas på en avdelning där 

individer blir inlagd för heldygnsvård upplevs som en stor skräck. Dörrarna är stängda och 

känslan blir klaustrofobisk. Det finns ingen plats för individen att fortsätta sitt beteende, då det 

finns vårdpersonal på plats dygnet runt. Känslan av att vara inlåst blir till en stark ångestkänsla 

som de inte vet hur de ska hantera (Christoffer, 2012; Igelström, 2006; Sjögren, 2001 & 

Strömblad, 2015). Individens kön har också betydelse i upplevelsen av vården då männen känner 

sig ensamma bland alla kvinnor. De upplever det som en förlust att ha drabbats av en sjukdom 

som bara tjejer behandlas för och detta påverkar deras upplevelse av vården negativt. Att det är få 

killar på avdelningarna gör också att de känner sig missförstådda. Det finns en inneboende känsla 

av att de endast finns ett kvinnoperspektiv av sjukdomen, vilket försvårar upplevelsen av vården 

hos män (Christoffer, 2012 & Strömblad, 2015). 

Strömblad (2015) skriver: 

Ovanför en av dörrarna står det: “Ätstörningsavdelning 33”. Rysningen känns i 

hela kroppen. Jag känner mig inte välkommen och hör inte hemma här (s. 201). 

 

Det finns många olika metoder som används vid behandling av BN. Samtliga individer upplever 

KBT behandling som en metod där de själva inkluderas i vården. Behandlingen skapar 

möjligheter för individerna att lära sig hantera sin ångest på andra sätt än genom sjukdomen. När 

individerna samtalar öppet om sin problematik och är ärlig om sin sjukdom beskrivs de som att 

en tyngd som de burit på inombords släpper. Den hemlighet som de har levt med under flera år är 

inte längre deras egen. Det här skapar en miljö där individerna känner sig trygga utan sjukdomen, 

vilket de inte har upplevt tidigare (Christoffer, 2015; Igelström, 2006; Sjögren, 2001 & 

Strömblad, 2015). Upplevelsen av samtalsterapi är god och skapar möjligheter för individen att 

utvecklas och tillfriskna. Känslan av att ha någon som lyssnar och som har kunskap i ämnet 

skapar en trygghet hos individen. När samtalen av någon anledning blir inställt, blir dock 

konsekvensen hård och individen tappar sin trygghet. Innan de har skapat en tillräcklig tillit till 

sig själv klarar de inte av motgången i att missa ett möte. Den dåliga självkänslan tar över och de 

tror att de är för dåliga för att kunna hantera situationen med sjukdomen själv (Sjögren, 2001 & 

Strömblad, 2015).  

 

Strömblad (2015) skriver: 

KBT-behandling (kognitiv beteende terapi), som personalen på Capio jobbar 

utifrån, är en långsiktig och effektiv behandlingsmetod som jag aldrig tidigare 

testat. På Capio arbetar behandlarna med att normalisera ett felaktigt och 

destruktivt ätbeteende, öka patienternas kunskap i vad som händer i kroppen vid 

svält och hetsätning, samt hur maten påverkar oss, både på gott och ont (s. 184). 

 

Individer med BN har ofta en god sjukdomsinsikt som tidigare nämnts, men i vissa fall är den 

fallerande. I dessa fall beskrivs det som avgörande att vården försöker förklara vikten i att 

genomföra behandlingen och skapa en miljö där individen har möjlighet att reflektera över sin 

situation. Under behandlingen beskrivs vårdpersonalen som oförstående kring individens 

situation då de inte upplever sig själva som sjuka. Det här skapar en ilska hos individen som går 

ut över vårdpersonalen och skapar en dålig vårdmiljö, vilket gör det svårt att behandla individen. 

Ibland krävs tvångsbehandling då patienten är i ett livshotande tillstånd. När individen själv inser 



  

att den är sjuk, först då skapas en känsla av tacksamhet till vårdpersonalen och individen 

uppskattar deras hjälp till att i framtiden kunna hantera sjukdomen på egen hand (Christoffer, 

2012).   

 

Christoffer (2012) skriver: 

“Jag är ledsen Simon”, säger han. “Men eftersom du inte äter är vi tvingade att 

sondmata dig” (s. 141). 

Blir jag någonsin fri från sjukdomen  

 

BN är en sjukdom som ofta drabbar unga individer i tonåren och som sedan följer med individen 

under flera år. Sjukdomen skapar en ny personlighet där individens intressen och fokus förändras, 

vilket gör att individen inte känner igen sig själv. Familjeförhållanden, vänner och livet sätts åt 

sidan och skapar en ensamhetskänsla hos individen som är svår att bryta. När individen har 

drabbats av BN och levt med den i så många år, blir sjukdomen en så stor del av livet att det 

beskrivs som att den finns kvar latent i hjärnan. När något oförutsägbart sker i livet och vänder 

världen upp och ner, då finns deras falska trygghet där som en livlina. Det är sjukdomen som 

fångar upp dem och hjälper till att hantera den ångest som en livskris skapar. Att bli medveten 

om sin sjukdomshistoria och anledningar till utvecklingen av BN beskrivs som viktiga faktorer 

för att kunna hantera sjukdomen resten av livet (Christoffer, 2015; Igelström, 2006; Sjögren, 

2001 & Strömblad, 2015).   

 

Individerna beskriver det som att leva med en beroendesjukdom. De är friska men det finns alltid 

en risk att falla tillbaka till sitt gamla beteende när de inte är observanta på sina egna 

varningssignaler. Frisk från sjukdomen och fri från sjukdomen beskrivs som två olika saker, där 

frisk innebär att de har ett “normalt” förhållande till mat och klarar av att leva i vardagen utan all 

ångest. Att bli helt fri från sjukdomen blir individen inte, utan det är ett slags beroende som finns 

kvar över tiden. Individerna förklarar det som att när de tappar kontrollen på sin vardag så 

kommer sjukdomen smygande och innan de blir medvetna om det, har de fått ett återfall i 

sjukdomen. Faktorer som beskrivs påverka ett återfall är stress, bristande vardagsrutiner, stora 

förändringar i vardagen och/eller en livskris. Vid dessa återfall tappar individen sin 

sjukdomsinsikt och det dröjer innan individen själv märker att de har fallit tillbaka till sjukdomen. 

Individerna menar alltså att sjukdomen kommer att finnas med dem resten av livet, men så länge 

de hanterar sin sjukdom på sitt sätt och är medveten om den, så fungerar deras liv lika bra som 

för friska människor (Christoffer, 2015; Igelström, 2006; Sjögren, 2001 & Strömblad, 2015).  

 

Igelström (2006) skriver: 

Kan jag säga att jag är frisk från mina ätstörningar idag? Jag önskar att jag kunde 

svara ja, men riktigt så enkelt är det inte. Däremot tror jag att jag för varje dag 

som går blir starkare, men helt säker kan jag aldrig vara. Vad jag vet är att jag är 

tillräckligt frisk för att kunna hantera min sjukdom. Antagligen måste jag undvika 

fällor och att jobba hårt med att motarbeta alla negativa tankar om mig själv resten 

av livet. Att överhuvudtaget ens börja tänka på att banta skulle vara förödande (s. 

144). 



  

 

 

RESULTATSAMMANFATTNING  

 

Sammanfattningsvis upplever individerna i självbiografierna att sjukdomen BN blir individens 

bästa vän, den finns alltid där, vilket också gör den till individens värsta fiende. BN gör att 

individerna får förvrängda uppfattningar som leder till maniska beteenden. Dessa beteenden är 

inte normala och individerna vill därför dölja dem. Sjukdomen blir deras hemlighet som de måste 

skydda från omvärlden, sanningen får aldrig komma fram. Individerna har en rädsla för att bli 

stigmatiserade av samhället, vilket leder självstigmatisering och stark ångest. Ångesten leder till 

beteenden som är menade till att lindra ångesten, exempelvis hetsätning. Dock framkallar dessa 

beteenden även ångest hos individen efteråt. För att hantera den ångesten vänder de sig till olika 

kompensationsmekanismer. Det här utför individen för att bli av med all mat som ätits under 

hetsätningsperioden. Konsekvensen av BN ger individen onormala beteenden, ångest, hetsätning, 

skam och skuld vilket gör att individerna vänder sig till onda tankar. De mår så dåligt att de 

börjar fundera på om livet är värt att leva. Självmordstankar börjar växa fram och i vissa fall 

eskalerar dessa till självmordsförsök. 

 

När individerna får kontakt med sjukvården är sjukdomen långt gången. Upplevelsen av hjälpen 

och behandlingen som individerna får är både positiv och negativ. Upplevelsen av behandlingen 

är i första skedet många gånger negativ då individerna fortfarande vill hålla BN hemligt. När 

individerna väl öppnat sig och börjar prata om sin sjukdom och får hjälp att hantera den, vänds 

deras negativa upplevelse till något positivt. Individerna lär sig hantera BN i vardagen. Dock 

menar de att sjukdomen alltid finns latent i hjärnan. Återfall är något som de flesta individer får 

under livet. Individerna förklarar att de nog aldrig blir helt friska, däremot lär de sig att hantera 

och upptäcka sina varningssignaler i tid, vilket minskar risken för återfall. 



  

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Utifrån studiens syfte valde författarna ut en lämplig metod. Studien baserades på en kvalitativ 

forskningsansats då syftet med studien var att beskriva individers upplevelse av att leva med BN. 

Valet att utgå ifrån en kvalitativ forskningsansats grundades i att författarna var intresserade av 

enskilda individers upplevelse av fenomenet BN och att utifrån dessa upplevelser beskriva hur 

det är att leva med sjukdomen. De resultat som framställs med en kvalitativ forskningsansats 

bygger på individens upplevelser, vilket gjorde denna metod lämplig (Dahlborg-Lyckhage, 

2017). Författarna valde att använda sig utav självbiografier som var skrivna på 2000-talet för att 

få ett trovärdigt resultat, eftersom synen på sjukdomen kan ha förändrats genom åren. Att 

författarna valde att använda sig av självbiografier är främst eftersom de tydligast speglar 

människans egna tankar och upplevelser av BN (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Valet att använda 

sig av svenska självbiografier grundar sig i att minska risken för feltolkning av individens 

berättelse vid översättning (Friberg, 2017). Det här gjorde att studiens resultat blev mer 

sanningsenligt och det här minskade risken för att författarna förvrängde individernas innehåll i 

texten (Friberg, 2017). Analysmetoden som användes var analys av narrativer som beskriver hur 

berättande texter kan tolkas och analyseras (Dahlborg-Lyckhage, 2017).  En analys av narrativer 

ger data som skildrar människans livsvärld och möjliggör för författarna att analysera människans 

upplevelse av ett fenomen (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Utifrån det här valdes denna 

analysmetod. I analysarbetet har författarna arbetat med sin förförståelse som handlar om att 

bearbeta de tankar som vi båda har kring det valda ämnet. Med hjälp av det har vi försökt att vara 

neutrala i ämnet, för att endast analysera det som individerna beskriver i texten. Förförståelsen 

bearbetades innan analysarbetet påbörjades genom att vi samtalade om vilka uppfattningar vi 

hade om BN och hur vi tänkte att det var att leva med BN. Att arbeta med förförståelsen ger ett 

mer trovärdigt resultat, vilket är viktigt för studiens tillförlitlighet (Dahlborg-Lyckhage, 2017). 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats som ger ett överförbart resultat inom de 

användningsområden som studien avsett att studera (Backman, 2016). Resultatet ger kunskap 

som kan tillämpas inom en verksamhet där dessa individer finns, på exempelvis en 

dagvårdsverksamhet. Vid en kvantitativ ansats berörs flera individer och materialet går då att 

generalisera över en större population på ett annat sätt, vilket gör att det skulle kunna vara ett gott 

komplement till den kvalitativa forskningen. Resultatet som den här studien påvisar stämmer väl 

överens med tidigare forskning, vilket ger studien ett pålitligt resultat (Backman, 2016). 

Sammanfattningsvis anses valet av metod lämpligt för studiens syfte och analysmetoden har 

framställt ett resultat som svarar på studiens syfte.  

 

 



  

Resultatdiskussion   

Individerna som studiens resultat baseras på förklarar hur sjukdomen påverkar deras hjärnor och 

skapar en illusion av en ny verklighet som är det absolut viktigaste att behålla i vardagen. 

Sjukdomen påverkar deras tankesätt och prioriteringar i livet. Problemet med BN är att de är en 

sjukdom som individen väljer att beskydda och dölja för omgivningen till varje pris. Därför 

upplevs det viktigt att som sjuksköterska försöka förstå hur det är att leva med BN för att kunna 

hjälpa dessa individer.  Studiens resultat visar att individerna upplever att omgivningens kunskap 

om sjukdomen är låg, vilket bidrar till stigmatisering och påverkar också individen till 

självstigmatisering. Genom att öka evidensbaserad kunskap i området är det rimligt att tänka att 

omgivningens kunskap ökar, vilket är en viktig faktor för att bekämpa stigmatisering och 

upplevelsen av självstigmatisering. Detta styrks av tidigare forskning som påvisar att kunskapen 

om BN är låg och att det finns många förutfattade meningar om personer som drabbas av 

sjukdomen (Broussard, 2005; McLean et al., 2013; Rodgers et al., 2015 & Graves et al., 2017). 

Att individer som utvecklar BN skapar sjukdomen själv och att det är personens eget fel att den är 

sjuk är generella åsikter som visat sig finnas i befolkningen (McLean et al., 2013; Rodgers et al., 

2015 & Graves et al., 2017). Stigmatisering och självstigmatisering är således ett problem som är 

viktigt som sjuksköterska att ha i åtanke vid ett möte med en patient som misstänks leva med BN.  

I studiens resultat beskrivs hur sjukdomen successivt tar över individens liv och förändrar dennes 

personlighet. Sjukdomen utvecklas långsamt och personerna lever ofta med den under lång tid, 

vilket leder till att individerna accepterar sitt beteende som en del av deras personlighet. Att leva 

med BN beskrivs som att leva i ett helvete där ångest och lidande präglar vardagen. För att som 

utomstående kunna förstå vilket lidande sjukdomen innebär kan Erikssons (1994) modell på 

lidandes olika nivåer användas. Sjukdomen skapar förvrängda uppfattningar hos individen där 

deras identitet långsamt suddas ut. Det här speglar modellens första steg, “att ha ett lidande”. 

Individerna med BN uppvisar en sjukdomsinsikt där de är medvetna om att deras beteende inte är 

friskt, vilket skapar oro och ångest. För att lindra ångesten skapas ett tvångsbeetende där 

individen utför olika kompensationsmekanismer, dock lindras ångesten endast för stunden och 

beteendet fortsätter. Det här mönstret beskriver steg nummer två i modellen, “att vara i lidandet”. 

Modellens sista steg innebär “att varda i lidandet”. Här har sjukdomen tagit över deras liv 

fullständigt och accepterats som en del i deras vardag. Utifrån studiens resultat har vi kommit 

fram till att alla dessa faktorer leder till ett vardagligt lidande hos individerna. Tidigare forskning 

påvisar också att det är svårt att uppmärksamma sjukdomen då den blir en del av individernas 

identitet som de döljer (Broussard, 2005 & Lindgren et al., 2014). När sjukdomen eskalerat till 

detta stadie har individerna svårt att se någon möjlighet till att bli frisk och de upplever sig 

väldigt ensamma i sin situation (Broussard, 2005 & Lindgren et al., 2014). Utifrån tidigare 

forskning och studiens resultat upplevs det viktigt att som blivande sjuksköterska att kunna sätta 

sig in i patientens situation och försöka förstå patientens lidande. Utifrån resultatet kan slutsatsen 

dras att sjukdomen kan skapa självmordstankar och en destruktiv vardag. 

I resultatet påvisar individerna negativa tankar och funderingar kring livets mening. Deras vardag 

präglas av stark ångest och lidande, vilket skapar en känsla av meningslöshet. Självmordstankar 

och självmordsförsök har visat sig vara vanligt förekommande hos individer med BN. Utifrån 

resultatet är det rimligt att anse att det beror på hur sjukdomen tar över individen. De är helt 

ensamma i sin situation och är i behov av stöd men kan inte finna detta själv. Därför är det viktigt 



  

för sjuksköterskor att vara medvetna hur BN påverkar individer. Tidigare forskning påvisar att 

individer med BN ofta har en dysfunktionell livsstil, självmordstankar och självmordsplaner 

(Crow et al., 2016 & Goncalves et al., 2014). Resultatet i studien och tidigare forskning påvisar 

att det är viktigt för sjuksköterskor att försöka förstå hur det är att leva med BN för att kunna 

minska suicidrisk hos individer med BN. Utöver denna kunskap är det viktigt som sjuksköterska 

att försöka få individen att söka vård för sin problematik.  

Det framkommer i studiens resultat att individerna har både positiva och negativa upplevelser av 

sjukvården. Ett problem som upplevs är att de ofta behandlar individer med olika ätstörningar 

tillsammans. Det här skapar tankar kring hur vården kan förbättras för dessa individer. Att vårda 

individer med olika ätstörningar är ur ett tillfrisknande perspektiv mindre bra för individen. 

Utifrån individerna som lever med BN är personer med sjukdomen anorexia nervosa förebilder, 

vilket gör miljön ogynnsam för individer med BN att tillfriskna i. Individerna ser inte sjukdomen 

hos varandra utan de med BN tänker istället att de med anorexia nervosa är fina, duktiga och har 

bättre karaktär som klarar av att motstå frestelsen av mat. För att vården skall fungera är de mer 

gynnsamt att exempelvis behandla patienterna vid olika tider, genom gruppterapi för individer 

med samma problematik och enskilda samtal. Utifrån det här uppfattas gruppterapi som en bra 

behandlingsmetod för att de ska kunna förstå varandra, lära sig av varandra och sammanstråla 

individer som har kommit olika långt i tillfriskningsprocessen. Det här styrks av tidigare 

forskning som menar att det är viktigt för individer med BN att ha goda förebilder i 

tillfriskningsprocessen (Lindgren et al., 2014 & Graves et al., 2017). Ges möjligheter till detta 

skapas en god miljö för individen att tillfriskna och de känner hopp i att se att det går att bli frisk 

(Lindgren et al., 2014 & Graves et al., 2017). Det här gör att det är viktigt att se över i vilken 

miljö vården bedrivs. Som blivande sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om BN för att 

kunna skapa en god vårdmiljö för individen. 

En viktig komponent i sjukvården när det gäller tillfriskningsprocessen hos individer med BN är 

en god vårdrelation mellan sjuksköterska och patient. Utifrån studiens resultat är det viktigt att 

individerna känner en trygghet utan sjukdomen. Att öka kompetensen hos sjuksköterskor om BN 

som problematik är viktigt för att lättare kunna nå patienterna och få dem att känna trygghet. 

Individerna i resultatet beskriver att känslan av trygghet och stöd från sjuksköterskor är viktigt. 

Med denna kunskap i åtanke är det viktigt att se till hela individen och skapa en god vårdmiljö 

som stimulerar tillfriskning. Det här styrks av tidigare forskning som menar att vårdmiljön är 

viktig och för att kunna skapa en god allians till patienten krävs högre kompetens, så individen 

kan känna trygghet (Graves et al., 2017). För att kunna skapa en god vårdrelation krävs att 

sjuksköterskan gör patienten delaktig i behandlingen. Då skapas en god vårdmiljö där patienterna 

upplever att de kan samtala öppet om sin sjukdom (Graves et al., 2017).  

Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att det är viktigt för sjuksköterskor att ha bredare 

kompetens inom området för att kunna förstå hur det är att leva med BN. Genom den kunskapen 

kan en god vårdrelation skapas mellan sjuksköterska och patient. Även tidigare forskning visar 

att det är viktigt att evidensbaserad kunskap inom området ökar (McLean et al., 2013 & Graves et 

al., 2017).  

 



  

Konklusion  

BN är en sjukdom som individer lever med under många år och som är väldigt svår att upptäcka 

för utomstående. Sjukdomen påverkar hela deras liv och blir väldigt snart till det viktigaste i 

vardagen. Sjukdomsinsikten skapar känslor av skuld och skam hos individen, vilket gör att de 

isolerar sig. BN skapar en dysfunktionell vardag som präglas av ångest och maniska beteenden. 

Individen döljer sitt beteende för sin omgivning på grund av en rädsla att bli stigmatiserad. Att 

leva med BN beskrivs som att leva i ett helvete fyllt av ångest.  

 

Det är därför viktigt för blivande sjuksköterskor att ha kunskap om hur det är att leva med BN för 

att kunna uppmärksamma symptom hos blivande patienter. Att vara medveten om hur det är att 

leva med denna sjukdom och hur den påverkar individen är avgörande för att kunna 

uppmärksamma sjukdom. Eftersom individer med BN sällan söker vård självmant för den 

grundläggande problematiken dyker dessa personer upp överallt inom vården. Att då som 

sjuksköterska vara medveten om symtom och varningssignaler är väldigt viktigt ur ett 

patientperspektiv för att kunna arbeta utifrån sin yrkeskompetens. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet  

Den här studien har som tidigare beskrivits utgått från en kvalitativ forskningsansats där 

självbiografier har analyserats och bearbetats för att kunna besvara studiens syfte. Då studien är 

baserad på självbiografier vore det intressant att göra en studie med samma syfte, men att 

genomföra den med en kvantitativ forskningsansats. Dessa olika forskningsansatser kompletterar 

varandra och gör att forskningsområdet utvecklas (Backman, 2016). Tillsammans skapar de 

evidensbaserad kunskap som är viktigt att arbeta efter som blivande sjuksköterska (Backman, 

2016).  

 

Genom att tidigare forskning av ämnet har studerats är det uppenbart att BN är ett område som 

studeras väl. Det finns dock väldigt få studier som inkluderar och/eller baseras på män som 

utvecklar BN och andra ätstörningar. För att utveckla forskningsområdet bör det därför göras fler 

studier som inkluderar och baseras på manliga individer som drabbas av BN. Det hade utvecklat 

forskningsområdet och ökat kunskapen hos allmänheten. Det här skulle kunna minska 

stigmatisering och känslan av självstigmatisering. För blivande sjuksköterskor är detta en viktig 

kunskap för att kunna uppmärksamma manliga individer som lever med BN och bedriva en god 

omvårdnad. 
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Bilaga 1: Dokument vid analys av narrativer enl. Friberg (2017) 

 
Empiriskt material 

(Primärkälla) 

Empiriskt material 

(Sekundärkälla) 

Kommentar 

Christoffer, N. (2012). Som 

zlatan fast bättre. Falun: 

ScandBook. 

 

 Boken handlar om en 

fortbollskille som relaterat 

till sin fotbollskarriär 

beskriver sina upplevelser av 

att leva med BN under 

tonårstiden. Boken är skriven 

som en roman, men 

författaren beskriver sina 

upplevelser av att leva med 

BN.  

Igelström, E. (2006). Min 

kamp mot bulimi. Stockholm: 

Bokförlaget Forum 

 En elitidrottare som 

beskriver hur det är att leva 

med BN samtidigt som hon 

försöker bygga sin karriär 

som elitsimmare.  

Sjögren, I., & Palme, G. 

(2001). Fri från bulimi. 

Falun: Natur och Kultur AB 

 

 Boken handlar om en kvinna 

som är högpresterande inom 

sitt yrke. Hon beskriver hur 

det är att leva med BN och 

samtidigt vara ensamstående 

mamma.  

Strömblad, A. (2015). Ett 

helvete är också ett liv. 

Johanneshov: Mogwai 

Bokförlag. 

 Boken handlar om en ung 

kille som genom skolåren 

utvecklar BN och beskriver 

upplevelsen av att leva med 

sjukdomen som följer med 

honom genom livet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 2: Kondensering vid analys enl. Friberg (2017) 

 

Meningsbärande delar  Kondenserad meningsenhet Tema / Resultatrubrik  

Allt i mitt liv kretsar kring 

min ätstörning och jag 

håller fast vi Den, min enda 

trogna vän. Den enda som 

ger mig “komplimanger” 

som är verkliga och sanna 

(ful, äcklig, fet, utstött och 

hatad av allt och alla). Den 

förstår mig och jag kan ty 

mig till sjukdomen när jag 

är ledsen och världen 

utanför sviker. Tillsammans 

har vi, jag och Den, byggt 

upp ett förtroende för 

varandra. Ett förtroende så 

starkt att Den kan mig ut- 

och innantill och jag vet att 

jag alltid kan vända mig till 

Den, min falska trygghet 

och säkerhet. Jag vill bort 

från Den, men jag kan inte. 

Jag kan inte fly. Den följer 

mig ständigt. När jag är på 

stan, hemma, på bion eller 

om jag så är på semester, så 

finns Den alltid där. Jag är 

min sjukdom, that´s it! 

(Strömblad, 2015, s. 3-4)  

Individerna beskriver sina starka 

personlighetsdrag som det har 

innan sjukdomen. När sjukdomen 

utvecklas tar den över individens 

personlighetsdrag till fördel för 

sjukdomen. BN tar över 

individens personlighet och blir 

dennes falska trygghet.  

När sjukdomen blir jag 
 

Emma för fan, skärp dig. 

Berätta hur du mår?? 

Aldrig..Förstår du vad folk 

skulle tycka? Karaktärslöst.. 

Att du ens tänker tanken. De 

skulle skratta! SKRATTA!! 

De skulle se vilken bluff du 

är. De skulle se rakt igenom 

dig och njuta av ditt 

nederlag. Låt dem inte se. 

Låt dem inte vinna. Du 

måste klara det här. Stark, 

Samtliga individer förklarar hur 

viktigt det är att dölja sin 

sjukdom. Det förklaras viktigt av 

olika andledningar, exempelvis 

genom stigmatisering som leder 

till självstigmatisering. 

Individerna upplever att 

sjukdomen talar till dem och 

uppmuntrar dem att fortsätta sitt 

onormala beteende trots deras 

sjukdomsinsikt.  

Ingen får veta min hemlighet 
 



  

stark (Igelström, 2006, s. 

50-51). 

 

Vaknade av hunger på 

natten, var tvungen att 

svulla 1 liter mjölk, 2 liter 

gräddglass med chokladsås, 

1 paket kakor med 

chokladbitar, 1 påse 

Ahlgrens bilar. Tror jag fick 

upp det mesta, mätte 

spyorna. För säkerhets skull 

springer jag en extra runda 

i morgon (Christoffer, 2012, 

s. 121-122). 

 

Olika kompensationsmekanismer 

är en stor del av individernas 

vardag vid BN. Dessa utförs för 

att lindra ångest men skapar också 

stark ångest efteråt. Det här leder 

till en ond cirkel där ångesten går 

runt.  

Ångest skapar onda cirklar 
 

Om jag någon gång har 

funderat på att ta mitt liv. 

Tanken har funnits där när 

det känts extra jobbigt, det 

vore ett enkelt sätt att få 

somna ifrån alltihop. Men 

jag vill inte såra min 

anhöriga på det sättet. 

Däremot har jag ibland 

tänkt att det  inte skulle göra 

något om jag råkade ut för 

en olycka, så jag slapp ifrån 

detta liv. Och finns det ett 

liv efter detta så blir det 

förhoppningsvis bättre, 

sämre kan det knappast bli 

(Sjögren, 2001, s. 12). 

 

BN skapar en destruktiv vardag 

där ångesten präglar varje minut. 

Det här leder till onda tankar 

kring livets mening som i vissa 

leder till självmordstankar samt 

självmordsförsök.  

Jag vill inte leva längre 

Ovanför en av dörrarna står 

det: “Ätstörningsavdelning 

33”. Rysningen känns i hela 

kroppen. Jag känner mig 

inte välkommen och hör inte 

hemma här (Strömblad, 

2015, s. 201). 

 

BN är en sjukdom som 

individerna lever med länge och 

är svår för omgivningen att 

uppmärksamma. Det krävs ofta 

vård för att bryta sjukdomens 

mönster, vilket upplevs både 

positivt och negativt.  

Ätstörningsavdelning 33 

Kan jag säga att jag är frisk 

från mina ätstörningar 

idag? Jag önskar att jag 

Samtliga individer beskriver att 

BN är en sjukdom som kommer 

att finnas kvar latent i dem resten 

av deras liv. Det beskrivs som en 

Blir jag någonsin fri från sjukdomen 



  

kunde svara ja, men riktigt 

så enkelt är det inte. 

Däremot tror jag att jag för 

varje dag som går blir 

starkare, men helt säker kan 

jag aldrig vara. Vad jag vet 

är att jag är tillräckligt frisk 

för att kunna hantera min 

sjukdom. Antagligen måste 

jag undvika fällor och att 

jobba hårt med att 

motarbeta alla negativa 

tankar om mig själv resten 

av livet. Att överhuvudtaget 

ens börja tänka på att banta 

skulle vara förödande 

(Igelström, 2006, s. 144). 

 

beroendesjukdom som är lätt att 

falla tillbaka till när exempelvis  

en individs vardagsrutiner fallerar.  

 

 

 

 

 


