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Att bli frisk från Anorexia Nervosa innebär en lång och hård kamp mot sjukdomen. Många 
kvinnor beskriver hur de upplever en särskild vändpunkt då tillfrisknandet börjar. Syftet 
med studien är att undersöka kvinnors upplevelse av tillfrisknandet från Anorexia Nervosa 
i Sverige. Frågor som studien ställer är om vändningen kommer när kvinnorna är under 
vård och vilka faktorer som påverkar tillfrisknandet.  
 
För att få fram kvinnors upplevelser användes en kvalitativ ansats. För att samla in data 
lästes sex olika självbiografier som var skrivna i Sverige på svenska. Böckerna lästes 
igenom ett flertal gången för att få en bild av helheten. Därefter gjordes en kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Genom analysen hittades två teman, inre och yttre drivkraft mot hälsa, med fem tillhörande 
kategorier. Dessa kategorier var sjukdomsinsikt, inre kamp, tankar om framtid, 
vårdinsatser och omgivningens betydelse.  Resultatet visar att kvinnorna inte blir friska 
bara genom att de får vård. Vården är en av de faktorer som medverkar till en vändning för 
kvinnan. Resultatet visar även att en individuell och holistisk vård är mycket viktigt.  
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To recover from Anorexia Nervosa is a hard and long process. Many women describes that 
they experience a turning point when the recovery process begins. The aim of this study 
was to investigate women’s experiences of their recovery. The questions this study wanted 
to answer were if women experience a turning point under care and witch factors influence 
the recovery.  
 
To get the women’s experiences of recovery the study used a qualitative approach. To 
collect data six autobiographies was found and read thru several times. The books were 
written in Sweden by Swedish women’s. Thereafter a content analysis was used to analyse 
the books. 
 
From the analysis two main themes emerged; internal and external force towards health. 
Five categories were found; understanding of illness, inner struggle, thoughts about future, 
the care efforts and the influences of surroundings.  
The result shows that the care contributes with the other categories that are found to a 
turning point. It is also shown that it is important with an individual and holistic care in 
which the women can count on.  
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INLEDNING 

Enligt folkhälsoinstitutet (1999) så lever vi i Sverige i ett kroppsfixerat samhälle där unga, 
vältränade kroppar exponeras i modevärlden, reklam och massmedia. Denna 
kroppsfixering i media sänder ut budskap om hur kvinnor bör se ut och folkhälsoinstitutet 
menar att detta kan ha en betydelse i utvecklandet av ätstörningar. Det visar sig även att 
unga kvinnors förhållande till sina kroppar präglas av missnöje. Detta är exemplifierat i en 
enkätstudie bland unga kvinnor som går i årskurs 9 där 84 % är missnöjda med sina 
kroppar. Folkhälsoinstitutet beskriver vidare att det är viktigt att trivas med sin kropp och 
sig själv eftersom det har betydelse för unga kvinnors identitetsutveckling och hälsa. Det 
påvisas även av folkhälsoinstitutet att det är mer unga kvinnor som får anorexi än unga 
män (a a) och därför riktar sig denna studie till kvinnor. 
 
Att drabbas av sjukdomen Anorexia Nervosa (härefter anorexi) innebär för många en 
utdragen och svår kamp före tillfrisknandet. Under sjukdomstiden som ofta sträcker sig 
över flera år kan den sjuke möta medicinsk behandling som kan vara helt avgörande för att 
överleva och olika former av psykiatrisk behandling samtidigt som den sjuke själv kämpar 
med att vinna över sin sjukdom (Eriksson & Carlsson, 2001; Buhl, 1993). För att unga 
kvinnor ska kunna få den vård de är i behov av behöver vårdpersonal ha insikt i den 
komplexa sjukdomsbild som råder och samtidigt ser sin roll i hur de kan medverka i 
kvinnans tillfrisknande.  Frågan i den här studien är vad kvinnor som drabbats av anorexi 
själva upplever som avgörande och hjälpande faktorer i tillfrisknandet. 

BAKGRUND 

Anorexia Nervosa 

Symtom 

Vid anorexi är individens önskan att gå ner i vikt. Detta gör individen genom att bland 
annat minska kaloriintaget, kräkas upp mat eller använda laxermedel i tron om att kroppen 
inte då ska kunna ta upp fett (Allgulander, 2005; Eriksson & Carlsson, 2001) samtidigt 
som individen ofta kombinerar detta med överdriven motion. När anorektiker svälter sig 
får de lägre ämnesomsättning och kroppstemperatur. Vid ytterligare svält kan individen få 
mer allvarliga symtom som bradycardi, hypotension, acrocyanos, obstipation, dålig 
sårläkning, håravfall, lanugohår och amenorré. Anorektiker har även en störd kroppskänsel 
och kroppsuppfattning. Med störd kroppskänsel menas att individen inte kan känna hunger 
eller mättnad och kan även ha svårt att känna trötthet. Med störd kroppsuppfattning menas 
att individen känner sig tjock men inte är det objektivt sett. Det är mycket vanligt att 
individen har ett stort intresse av att laga mat till andra och kan rentav tvinga andra att äta 
medan hon/han själv inte äter något. Detta kallas projektivt beteende (Eriksson & Carlsson, 
2001; Buhl, 1993).  
  
Litteratur beskriver även hur en individ med anorexi har svårt att kvarhålla och etablera 
kontakt med andra människor. Oftast uttrycker det sig på så sätt att personen inte vill 
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umgås med andra i sociala sammanhang utan är hellre själva. Individen kan även ha svårt 
att lita på människor. Att de har svårt att etablera kontakt med andra visar sig även i deras 
sexuella liv då de inte har förmågan att bejaka sin sexualitet vilket ofta resulterar i att de 
lever ensamma (Buhl, 1993) 
 
Buhl (1993) beskriver bland annat den kamp som utspelar sig vid anorexi: 

 ”Anorexi och bulimi kan ses som en kamp om identitet – en kamp för att äga och 
kontrollera sina känslor. Kroppsbilden är det mest intima och personliga vi har. De 
ständiga biologiska förändringarna utmanar identitetskänslan, något som vi ser i de 
olika kriser som både män och kvinnor kan uppleva i övergången till vuxen ålder och 
till ålderdom.  
För den förvirrade och osäkra anorektiska och bulimiska kvinnan innebär det en 
utmaning och att motarbeta sådana oundvikliga förändringar. Kroppens normala 
biologiska liv upplevs som något obehagligt och skrämmande, som måste behärskas 
och helst undertryckas.” (s.75)   

  
Ofta är det familjen, vänner och skolpersonal som får anorektiker att söka hjälp eftersom 
de själva inte inser att de är sjuka. När anorektiker söker hjälp själva handlar det ofta om 
att individen vill ha hjälp med att bli smalare (Eriksson & Carlsson, 2001) eller för symtom 
som utlösts av anorexin (Buhl, 1993). 

Förbättring 

Buhl (1993) beskriver att först måste anorexins onda cirkel brytas för att en förbättring ska 
ske. Individen kan dock inte ses som frisk när enbart symtomen på sjukdomen är borta då 
individen behöver må bra även psykiskt. Individen ska vid förbättring kunna leva ett 
”normalt” liv och handskas med livets bekymmer och livskriser som alla andra utan att få 
återfall i anorexin. Individen ska även kunna umgås med andra och återetablera kontakter i 
sociala sammanhang som denne har tappat på grund av sjukdomen. Samtidigt som 
individen skapar kontakter med andra människor ska hon kunna känna tillit till dem men 
också kunna bevara sina egna gränser. Det är även viktigt att individens egen 
kroppsuppfattning blir stabilare så att denne kan skilja på sin egen känsla med den 
objektiva verkligheten. Att få en bättre kroppsuppfattning tar lång tid och att få det anses 
vara en stark signal om förbättring.  

Tidigare forskning 
För att få en bra bild över den forskning som finns har vetenskapliga artiklar sökts där 
olika studier beskrivits. Artiklarna handlar om hur familjen påverkas av anorexin, hur 
familjen påverkar den sjuka kvinnan och slutligen hur kvinnan själv upplever sjukdomen.  
 
Cottee-Lane, Pistrand och Bryant-Waugh (2004) ville i sin studie beskriva föräldrars 
erfarenheter av att ha ett barn med anorexi. Det som författarna särskilt intresserade sig för 
var hur föräldrarna såg på den inverkan sjukdomen hade på dem själva, familjen och hur de 
hanterade situationen. Författarna menar att resultatet kan ge en anvisning om hur vården 
kan hjälpa dessa familjer. Författarna intervjuade föräldrar till flickor som hade diagnosen 
Anorexi. I studien beskriver de hur föräldrarna i början försökte förstå sjukdomen som 
deras döttrar fått, vilken inverkan sjukdomen kunde ha och hur föräldrarna hanterade den 
situation de var i när deras döttrar blev sjuka.  Föräldrarna beskriver hur de i början märkte 
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att det var något som var fel med deras dotter men att de inte då kunde associera 
förändringen till anorexi. Inte heller deras allmänläkare kunde relatera döttrarnas 
förändring och symtom till anorexi och detta upplevde föräldrarna försenade den 
behandling som döttrarna kunde få. Föräldrarna beskriver även anorexin som ett monster 
som förändrade deras dotters personlighet och att anorexin kontrollerade deras dotters 
tankar, känslor och beteende. Föräldrarna upplevde att det var svårt att hantera deras sjuka 
dotter samtidigt som de ville bevara en positiv relation. Hela familjen påverkades men 
samtidigt försökte föräldrarna uppehålla de vardagliga rutinerna för att syskonen inte 
skulle påverkas för mycket av situationen. Föräldrarna beskriver hur de försökte hantera 
situationen och återta kontrollen. Denna kontroll handlade om att sätta gränser och 
organisera kring måltiderna så att deras dotter fick i sig mat. Föräldrarna beskriver hur 
betydelsefullt det var med stöttning från både anhöriga och vården (a a).   
 
Intervjuer är även gjorda med kvinnor med anorexi och föräldrar i en studie av Honey, 
Clarke, Halse, Kohn och Madden (2006). Syftet med deras studie var att undersöka på 
vilket sätt syskonen påverkade kvinnorna som hade anorexi i de olika familjerna. De valde 
att undersöka detta utifrån kvinnorna med anorexi och föräldrarnas perspektiv. Syskonen 
påverkade kvinnan med anorexi genom sin närvaro i familjen. Informanterna beskrev hur 
syskonen kunde påverka kvinnan genom att bland annat trigga igång situationer som 
gjorde kvinnan upprörd.  Syskon kunde även vara en person som kvinnan kunde jämföra 
sig med så att hon på så sätt blev medveten om anorexins effekter och detta kunde leda till 
att motivationen ökade för att bli frisk. Syskonen påverkade även kvinnan genom hur 
syskonet svarade och reagerade mot anorexin. Vissa kvinnor i studien upplevde att deras 
syskon avvisade och undvek dem vilket även föräldrar beskrev. Informanterna i studien 
förklarar att det berodde på kvinnans attityd mot syskonet eller att syskonet blev frustrerad 
över den situation som var och hade svårt att förstå var anorexi innebar. I vissa familjer 
beskrevs det att vissa syskon, framförallt yngre, inte involverades i sjukdomen och på så 
sätt var relationen mellan kvinnan och syskonet densamma som innan insjuknandet. I 
många familjer beskrevs det dock att syskons reaktion på sjukdomen resulterade i att 
syskonet stöttade kvinnan. Syskonet hade även en indirekt påverkan på kvinnan genom hur 
syskonet påverkade föräldrarna och deras handlingar. Denna påverkan kunde innebära 
både negativa och positiva saker. Det som kunde upplevas negativt var när syskon 
utvecklade egna problem. Detta ökade kraven på föräldrarna och spädde även på deras oro 
för familjen. Det som upplevdes positivt bland föräldrarna var hur syskonen stöttade 
föräldrarna i deras kamp i att försöka hantera den uppkomna situationen. Det kom även 
fram i studien hur viktigt det var att vården uppmärksammade både föräldrar och syskon 
till kvinnan som hade anorexi. Vården kunde hjälpa den övriga familjen att få en ökad 
förståelse för sjukdomen och det kunde vara betydelsefullt med familjeterapi (a a).  
 
Det har forskats om hur kvinnor med anorexi själva upplever sitt anorektiska beteende 
(Nordbo, Espeset, Gulliksen, Skårderud & Holte, 2006).  Författarna förklarar att syftet 
med studien de gjorde var att systematiskt undersöka vilken betydelse som patienter med 
anorexi själva tycker kännetecknade anorexin. För att undersöka detta har kvinnor 
intervjuats. Kvinnorna beskriver hur anorexin gav dem en stabilitet och trygghet i deras liv 
som de inte hade haft förut. Det kände en trygghet i att kunna planera dagen noggrant efter 
vad de skulle äta eller inte äta och detta gav även en struktur på deras liv. Om kvinnornas 
planering och struktur av deras dagar inte blev som de tänkt kände de sig förvirrade, 
oorganiserade och blev rädda gör att öka i vikt. Genom anorexin kunde de även undvika 
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negativa känslor och erfarenheter till exempel problem i relationer. De undvek dessa 
negativa känslor och erfarenheter genom att fokusera på sin kropp, vikt och mat. Genom 
att, enligt kvinnorna, gå ned i vikt fick de en ökad känsla av inre styrka och skicklighet. På 
så sätt kände de att de själva hade kontrollen över sina liv. Anorexin ökade även deras 
självkänsla då de i början av sin viktnedgång fick uppmärksamhet från andra människor 
som gav komplimanger för deras utseende. Kvinnorna beskriver även hur sjukdomen 
hjälpte dem att skapa en annan identitet eller personlighet och fick på så sätt en annan 
uppfattning om sig själva. Anorexin i sig beskrev kvinnorna var ett uttryck för att på sitt 
sätt berätta att de hade problem. De fick då uppmärksamhet i form av att människor visade 
omtanke om dem. Författarna i den här studien beskriver att anorexi inte bara är en 
medicinsk sjukdom utan även har en psykologisk sida för kvinnorna som har sjukdomen (a 
a).  
  
Den process som individer med anorexi får gå igenom för att må bättre och hitta sig själva 
är ofta långsam och plågsam. Det krävs hårt arbete och är mödosam när bakslag kommer i 
deras sjukdom (Lamoureux & Bottorff, 2005). Författarna intervjuade kvinnor med anorexi 
i sin studie där syftet var att beskriva deras erfarenhet av tillfrisknande. Författarna fann 
fem faser som präglade tillfrisknandet: förståelse för faran, små steg från sjukdomen, att 
acceptera känslan av exponering, få ett nytt perspektiv genom att ändra anorexitankarna 
och att återupptäcka och återfå sig själv och sin självkänsla.  Processen av tillfrisknandet 
präglades av att förloppet inte gick konstant framåt utan kvinnorna växlade mellan de olika 
faserna vilket innebar både med- och motgångar tills de slutligen nådde slutfasen då de åter 
var friska. 
 
Förståelse för faran 
Den första fasen i förloppet var att kvinnorna fick en förståelse för faran de utsatte sig för 
när de fortsatte med svältandet. Oftast var det mycket korta stunder denna förståelse infann 
sig men det var oftast tillräckligt för att kvinnorna skulle få hopp om en förbättring. Trots 
att kvinnorna började förknippa anorexin med fara så gick de lätt tillbaka till det som var 
tryggheten för dem, anorexin (a a).  
 
Små steg från sjukdomen 
I början av den här processen då de kämpade med sin sjukdom var de sårbara och de 
påverkades av, vad författarna kunde se, tre faktorer: känslan av kontroll och makt som 
anorexin gav dem, den identitet anorexin gav och deras dåliga självkänsla (a a).    

 
Att acceptera känslan av exponering 
Nästa del i processen var att acceptera känslan av exponering, det vill säga att kvinnorna 
visade sina riktigt känslor för andra, utan att återvända tillbaka till anorexin. När kvinnorna 
exponerade sig för andra så upplevde de sig tvungna att hantera sin sårbarhet och 
maktlöshet som de upplevde när de lämnade sjukdomen. En viktig del i det här skedet var 
att lära sig sätta gränser för att återfå sin personliga styrka och personliga integritet (a a).  
 
Få ett nytt perspektiv genom att ändra anorexitankarna  
För att fortsätta processen med att hitta sig själva behövde kvinnorna få ett nytt perspektiv 
på livet och detta genom att ändra på ”anorexi-tankarna”. Genom att försöka fokusera på 
annat än de ”dåliga tankarna” så försökte kvinnorna i det här skedet att ändra på tankarna 
och få en mer realistisk syn på sig själva och på så sätt få en distans till anorexin (a a).  
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Återupptäcka och återfå sig själv och sin självkänsla 
I denna fas hittade kvinnorna sig själva och insåg att det var lika mycket värda som alla 
andra. Tidigare hade de inte känt sig värdiga eller förtjänta av bekräftelse vilket gjorde att 
de inte gav sig någon ”talan”. Genom att inte tillåta sig tala och därmed sitta tysta 
skyddade de sig mot kritik från andra. När de behövde lära sig att acceptera sig själva 
berättade deltagarna att terapi var en viktig hjälp (a a).  
 
Kvinnorna i studien definierade sig friska först när anorexin inte längre var en del utav 
dem själva. Författarna påtalar att det är extra svårt att återfå hälsan och bli frisk i ett 
samhälle där idealet är att vara smal och detta såg de påverkade deltagarna i deras 
tillfrisknande. Trots detta beskriver deltagarna att de inte skyller sin sjukdom på media som 
speglar idealet utan de själva tog ansvaret för sin sjukdom och hälsa.  
 
I en studie från England hade författarna som syfte att fråga en grupp unga kvinnor med 
anorexi om hur de upplevde den behandling de fick när de var inlagda på en psykiatrisk 
avdelning (Offord, Turner & Cooper, 2006). Att bli inlagd på en avdelning medförde både 
positiva och negativa uppfattningar om vårdens betydelse för kvinnorna.  Författarna 
arbetade i sin studie fram fyra teman som återspeglade hur kvinnorna upplevde vården. 
 
Det första temat innefattar betydelsen av att få ha kontakt utanför vårdinrättningen eller 
inte. En del kvinnor kände det som att de blev ”bortryckta” från sina normala förhållanden 
när de inte hade någon kontakt med andra utanför vården. När kvinnorna under vårdtiden 
inte fick ha kontakt med andra utanför avdelningen kände de sig isolerade och detta 
upplevdes inte ha en bra effekt på deras återhämtning. Vissa kvinnor tyckte dock inte att 
det var isolerande utan att de gav kvinnan tid att utvecklas personligt och återfå styrka (a 
a).   
 
Det andra temat var upplevelsen av negativ attityd från vårdpersonal. Kvinnorna kände att 
de blev uppfattade som ”en av alla andra anorektiker”. Här såg författarna att vården brast i 
den holistiska synen. Detta inkluderade även bristen i stöttning till andra 
familjemedlemmar till kvinnorna. Kvinnorna upplevde det betydelsefullt när de blev 
behandlade som unika individer som befann sig i lidande. Detta gjorde att upplevelsen av 
vårdtiden kändes positiv (a a) 
 
Det tredje temat i studien handlade om kontroll och samarbete. Kvinnorna berättar att 
vårdpersonal ibland var överkontrollerande och att det inte fanns utrymme för kvinnans 
självbestämmande. Detta gjorde att de kände sig maktlösa. När vården däremot gav 
kvinnorna eget ansvar och involverade dem i kampen mot tillfrisknandet ansågs det vara 
mycket hjälpsamt. Det sågs även som ett bra sätt att förbereda dem inför utskrivningen då 
de behövde klara sig själva. Dock, påvisar författarna att en del deltagare i början av 
vårdtiden upplevde att det var bra att någon annan tog över kontrollen över när de skulle 
äta. 
 
Det fjärde temat beskriver behovet av vänskapsrelationer då en del deltagare beskriver att 
de under vårdtiden inte fick vara med andra patienter. Även dessa patienter behöver känna 
samhörighet och få chansen att interagera med andra. Författarna påtalar att om man ger 
patienterna ett socialt utrymme kan detta minimera andra annars negativa effekter av 
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sjukhusvistelsen (a a). 
 
Författare i en svensk studie var intresserade av att ta reda på om tillfrisknandet 
karakteriserades av en vändpunkt för de kvinnor som de intervjuade. De ville även ta reda 
på vilka personer som upplevdes som viktiga i kvinnornas tillfrisknande och vilka andra 
påverkbara faktorer som var viktiga under tillfrisknandet. Alla kvinnor som de intervjuade 
kunde berätta om en vändpunkt. För en del utav kvinnorna kom denna vändpunkt plötsligt 
men vändpunkten kunde även upplevas som att den växte fram. Händelser som gjorde att 
en vändpunkt kom och att de ville bli friska var bland annat att de förstod att om de 
fortsatte med svältandet så kunde de leda till deras död eller att de märkte av svåra symtom 
som berodde på anorexin. Att flytta eller börja med nya aktiviteter som till exempel resa 
eller skaffa ett husdjur upplevdes av kvinnorna hjälpa dem i tillfrisknandet. 
Sammanfattningsvis beskriver författarna att när vändpunkten kommit för kvinnorna 
gjorde det att kvinnorna började känna igen anorexins symtom och de började även 
acceptera att de var sjuka vilket hjälpte ytterligare mot tillfrisknandet. Personer som var 
viktiga för kvinnorna under tillfrisknandet var familjen men de upplever dock att stöttande 
vänner var de som var allra viktigast under hela sjukdomen och tillfriskningsprocessen.  
Författarna drar slutsatsen att det är viktigt för kvinnorna att fortsätta med sitt sociala liv då 
vänner var viktiga under sjukdomen och tillfrisknandet. Författarna analyserar vidare att 
influenser utifrån var viktiga i början utav tillfrisknandet men att inre styrka och 
beslutsamhet var viktigt för att fortsätta ta sig igenom hela processen mot tillfrisknandet (a 
a).   

Problemformulering 
Att återfå hälsan och att bli frisk efter att ha drabbats av anorexi är en långsam och hård 
kamp. Studier har gjorts över vilka faser tillfrisknandet kan bestå av, olika viktiga faktorer 
som är viktiga i delar av tillfrisknandet och även vad som är betydelsefullt i behandlingen 
ur ett patientperspektiv. Det finns även få studier som utgår från Sverige och svenska 
kvinnors upplevelse.  Det som inte framkommer i tidigare forskning är vilka viktiga 
hjälpande faktorer som är betydelsefullt genom hela processen mot tillfrisknandet. Att få 
en tydlig sammanfattning vilka faktorer som är viktiga genom hela tillfrisknandet kan öka 
förståelsen bland vårdpersonal och andra viktiga aktörer som har del i kvinnors 
tillfrisknande från anorexi.  

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att analysera och beskriva hur kvinnliga patienter i Sverige 
som behandlats för Anorexia Nervosa upplever sitt tillfrisknande. 

Frågeställningar 
Har patienten upplevt någon vändpunkt under vårdtiden som lett till en 
förbättring/tillfrisknande?  
Vilka är de viktigaste hjälpande faktorerna i tillfrisknandet? 
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METOD 

I en kvalitativ studie får den enskilda människans syn på verkligheten betydelse. 
Verkligheten avgörs av händelser och hur de upplevs.En människas livsvärld formar denne 
till den människa hon är (Hartman, 1998) och det är människans livsvärld som kvalitativa 
studier vill studera och få mer kunskap och förståelse för. Denna kunskap och förståelse 
fås genom att det fenomen som observerats tolkas och i tolkningen kan karakteristiska drag 
ses (Wallen, 1996). Genom en kvalitativ studie kan förståelse fås för ett fenomen men 
fenomenet kan inte förklaras som den skulle kunna göras i en kvantitativ studie (Olsson & 
Sörensen, 2004). För att kunna få en förståelse av individers upplevelse av tillfrisknandet 
från anorexi används en kvalitativ ansats. Data om kvinnornas upplevelser har valts att 
hämtas ur självbiografiska böcker. 

Urval 
Kriterier för de självbiografiska böckerna var att boken skulle utgå från en kvinna som haft 
sjukdomen anorexi. Böckerna skulle även vara svenska det vill säga skrivna och utgivna i 
Sverige på svenska. För att få en så uppdaterad bild av kvinnors upplevelser som möjligt 
och som är relaterat till nutid valdes böcker utgivna från år 2000 och framåt.  

Datainsamling 
För att hitta självbiografiska böcker till studien gjordes sökningar på LIBRIS på booelskt 
sätt. Första sökningen gjordes med orden ”anorexi AND biografi”. Det gav 10 träffar. 
Andra sökningen gjordes med orden ”anorexia AND biografi” vilket gav 23 träffar. Det 
ökade antalet böcker och var även det träffresultatet som det valdes böcker från. Böckerna 
i träfflistan rangordnades i tidsordning så att den nyaste boken kom högst upp i 
sökresultatet.  Därefter valdes sex böcker ut efter de kriterier som beskrivits innan:  
 
Mattsson, J., & Gansmoe, J. (2006). Svältland, landet bortom allt förnuft. Horn; JEGA. 48 
sidor  
 
Nordlund, T., & Bank, S. (2007). Genom helvetet, om fotboll kärlek och anorexi. Älvsjö; 
Big bok. 224 sidor.   
 
Samuelson, K. (2005). Ludenben. Lund; Bokförlaget. 160 sidor. 
 
Strandberg, L. (2000). När mörkret kom, en bok om anorexia. Västerås; Författarhuset. 152 
sidor. 
 
Åkerman, S. (2007). Zebraflickan. Västerås; Författarhuset. 272 sidor. 
 
Östberg, H. (2007). Varje dag har vi en liten tävling. Hägersten; Hjalmarson & Högberg 
bokförlag AB. 193 sidor.  
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Analys 
I studien utfördes en innehållsanalys av böckerna enligt Graneheim och Lundman (2004). 
Böckerna lästes igenom flera gånger för att få en känsla av helhet. Ur böckerna har sedan 
meningsbärande enheter det vill säga meningar eller stycken som relateras till syftet 
plockats ut. Dessa textdelar lästes igenom för att se så att de kunde relateras till syftet. 
Dessa textdelar kondenserades då kärnan i texten samtidigt bevaras. Dessa kondenserade 
textdelar kodades. En kod kan härledas till separata objekt, händelser eller till andra 
fenomen och relateras till syftet med studien. Utifrån dessa koder skapades sedan fem 
kategorier som beskriver innehållet i texten som studien analyserat. Två teman har även 
skapas utifrån kategorierna som beskriver den underliggande meningen i texten (se bilaga 
1). 

Etiska aspekter 
Studien strävar efter att få fram ett trovärdigt resultat som varken är falsifierat eller 
fabricerat (Nyberg, 2000) detta innebär att studien arbetade efter att ha korrekta citat och 
referenser (Olsson & Sörensen, 2004). Inför studien har grundläggande forskningsetiska 
principer gåtts igenom. De självbiografier som används i den här studien är utgivna av 
författare som valt att offentliggöra delar av sina liv och är därför inte anonyma i denna 
studie. Då författarna inte är anonyma är det även viktigt att studien respekterar 
författarnas integritet och värderingar genom att framställa deras berättelser korrekt 
(Olsson & Sörensen, 2004)  
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RESULTAT 

Författarna till böckerna beskriver sina upplevelser av vad som påverkade tillfrisknandet 
och utifrån dessa upplevelser kunde två teman med tillhörande kategorier ses: 
 
Tema Kategori 
Inre drivkraft mot hälsa Sjukdomsinsikt 

Inre kamp 
Tankar om framtid 

Yttre drivkraft mot hälsa Vårdinsatser 
Omgivningens betydelse 

Figur 1 
 
Dessa kategorier reflekterar vilka faktorer som påverkar tillfrisknandet. Faktorerna 
påverkar tillfrisknandet enskilt men de påverkar och stödjer även varandra mot ett 
tillfrisknande. De funna temana beskriver vilken typ av påverkan kategorierna har. Med en 
inre drivkraft mot hälsa menas det som individen själv kan påverka i sina tankar och 
handlingar. Det temat som beskriver yttre drivkraft mot hälsa handlar om faktorer som 
finns i deras omgivning och som påverkar tillfrisknandet. Det kan handla om vårdens 
påverkan men även familj, vänner och olika medier.  

Inre drivkraft mot hälsa 

Sjukdomsinsikt 

Acceptera sjukdomen 
När kvinnorna började ta stegen mot att bli frisk upplevde de att det behövde få 
sjukdomsinsikt. Oftast började kvinnorna förstå att det var något som var fel med dem och 
kunde försiktigt nämna problemen de hade till någon bekant i deras omgivning. En del i att 
acceptera sjukdomen var att få en diagnos och alla författare döpte sin sjukdom och ångest 
till något som identifierade sjukdomen till exempel Lucifer, Trassel, Demonen. På så sätt 
var det lättare att skilja på det som hörde sjukdomen till och det friska och de kunde börja 
känna igen vad som var problemen. Att få insikt kunde ske stegvis men vissa författare 
upplevde att den slutgiltiga insikten kom när kroppen började ge upp. 
 
Konfrontera sjukdomen 
Kvinnorna upplevde att de började bli trötta på sjukdomen. De var trötta på att sjukdomen 
styrde deras liv och en del av kvinnorna uttryckte sitt hat mot sjukdomen. Samtidigt 
började de få sådan sjukdomsinsikt att de ville bli friska och ville få hjälp att bli det. 
Kvinnorna insåg och fick även förståelse för att det var de själva som behövde konfrontera 
sjukdomen och de försökte hitta sin inre kraft. De fick en förståelse för vad som krävdes av 
dem i denna konfrontation och kvinnorna uttryckte att de behövde lämna den trygghet och 
kontroll som anorexin gav dem för att bli friska. 
 
Insikt om livet 
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Efter att kvinnorna accepterat och konfronterat sjukdomen fick de efter ett tag perspektiv 
på sin situation. De förstod att om de skulle bli friska behövde de utveckla sig själva och få 
bättre självförtroende. Kvinnorna började se vad ett ”normalt” liv innebar och strävade 
själva efter att komma dit. 

Inre kamp 

Kvinnorna upplevde att den inre kampen såg olika ut beroende på i vilken fas de var i sitt 
tillfrisknande. Tillfrisknandet beskrevs också som en process med många bakslag som 
innebar att de på nytt konfronterades med problem som de tidigare bemästrat. 
 
Det friska mot det sjuka 
Kvinnorna upplevde att de hade två olika delar i sig som t.ex. kunde benämnas som ”det 
friska och sjuka” och ”två olika hjärnor”. Alla kvinnorna upplevde att kampen bestod av en 
strid mellan de friska tankarna och känslorna och de sjuka tankarna och känslorna. I början 
av sjukdomen bestod ofta kampen av tvivel och kvinnorna frågade sig själva om de var 
tillräckligt sjuka och om de verkligen ville bli friska. Det handlade mycket om att välja 
väg, att ta ett eget beslut det vill säga den sjuka vägen eller den friska vägen. Det som 
också präglade kampen var rädslan och ångesten som var en del av sjukdomen. Ångesten 
kunde vara så stark att många av kvinnorna skadade sig själva för att dämpa ångesten. 
Kampen bestod då även i att de inte ville skada sig själva men i vissa situationer kunde de 
inte hindra sig. De var tvungna att börja lära sig att hantera insikten om sjukdomen och de 
olika känslorna som följdes med i kampen. 
 
Att börja bemästra sjukdomstankar 
Kvinnorna beskrev att de till slut började bemästra sina sjukdomstankar då tillfrisknandet 
gick mer framåt än bakåt. I början upplevdes det som att de fick mer ångest när de började 
ta små framsteg men de förstod varför de fick det och kunde därför ofta uthärda ångesten. 
När de bekämpade och övervann sjukdomstankarna handlade det även om att bryta 
sjukdomsmönster och reflexmässiga tankebanor som hörde till sjukdomen. Det handlade 
också om att våga ta ett eget beslut mot den friska vägen. I detta skede började de ta in 
information om sjukdomen. De använde sig av strategier som kunde bemästra sjukdomen 
som t.ex. att undvika saker som de visste påverkade sjukdomstankarna, de distraherade 
sjukdomstankarna genom olika aktiviteter och lärde sig bryta sjukdomens tankegångar. Att 
bemästra sjukdomen präglades också av rädsla då de istället började bli rädda för att de 
inte skulle klara av att bli friska.  

Framtid 

När kvinnorna hade kommit en bit i sitt tillfrisknande och kunde tänka på framtiden utan 
ångest. De började se och även tro på en frisk framtid och de hade de en längtan efter saker 
som de kunde göra som friska. Det var saker som att ta studenten, börja jobba och skaffa 
en egen familj. När de hade ett mål att längta efter upplevdes det betydelsefullt för deras 
tillfrisknande och gjorde att de fortsatte sin kamp mot det friska livet.  
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Yttre drivkraft mot hälsa 

Vårdinsatser 

Upplevelsen av vårdens och behandlingens betydelse var individuellt för alla kvinnor. 
Vissa drag kunde ändå ses. Det var betydelsen av att få en diagnos då de fick ett namn på 
sjukdomen och information om vad anorexi innebar. Diagnosen var även ett bevis både för 
dem själva och för andra att de var sjuka. Alla kvinnor hade olika typer av behandling men 
det som var gemensamt för dem var betydelsen av att träffa en terapeut eller psykolog som 
de kunde känna tillit till. Relevant hjälp var det som upplevdes mest betydelsefullt. De 
upplevde att relevant hjälp var behandling som de själva trodde på och som gjorde att de 
kände sig trygga med de personer som ansvarade för behandlingen. En del av kvinnorna 
beskrev liknande drag i behandlingen som hjälpte dem. I början när de sökte vård och när 
de jobbade med att bryta de vanor som de fick genom anorexin var det till stor hjälp att den 
ansvarige behandlaren tog kontrollen och beslutade vad de skulle göra t.ex. skriva avtal för 
träningsförbud och vad de skulle äta. Det andra gemensamma draget i behandlingen som 
kunde ses bland kvinnorna var att behandlaren gav dem alternativ eller ultimatum det vill 
säga om de ville bli friska eller fortsätta neråt i sin sjukdom som kunde resultera i deras 
död. Beroende på i vilken fas de var i tillfrisknandet så mottogs detta på olika sätt. Men för 
de flesta kvinnorna betydde det en vändning på något sätt från sjukdomen då de var 
tvungna att ta ett eget beslut om deras framtid.  

Omgivningens betydelse 

Stöd 
Kvinnorna uttryckte att behovet av stöd var stort och att de upplevde att stödet hade en 
avgörande betydelse för deras tillfrisknande. Många av kvinnorna uttryckte det som att om 
de inte haft familjens stöd hade de inte klarat av att bli friska. De kände sig inte lika 
ensamma i sin situation när de hade nära anhöriga att dela sjukdomen med. Ofta ingav det 
ett lugn att kunna prata med familjen om sjukdomen och de kunde få tröst och omtanke. 
Familjemedlemmar kunde även ge råd om hur de skulle kunna bekämpa sjukdomen och 
hantera olika situationer. Att få stöttning från familj behövde inte alltid vara lätt. 
Kvinnorna beskrev att det även satte press på dem att kämpa vidare mot anorexin, som 
förvisso var bra, men i stunden kändes oerhört svårt och jobbigt.  
 
Andras påverkan 
Andra människors påverkan handlade om de personer som de mötte i sitt sociala liv men 
även påverkan från olika medier som tv och tidningar. Denna påverkan hade både positiv 
och negativ betydelse för tillfrisknandet. En del kvinnor upplevde att när de vistades på en 
vårdavdelning eller besökte öppenvården så kunde andra patienter som hade ”dåliga dagar” 
påverka dem negativt. När kvinnorna kommit en bit i sitt tillfrisknande kunde det upplevas 
som att dessa personer väckte ”gamla” sjukdomstankar till liv igen. 
Denna negativa påverkan hade även olika medier i samhället som speglade ett kvinnoideal 
som innebär att man ska vara smal.  Många av kvinnorna försökte undvika tidningar, tv-
program och diskussioner som handlade om bantning och träning.  
Andra patienter kunde även vara ett stöd om de befann sig i samma fas i kampen. 
 
En stark faktor var familjens påverkan i kvinnornas kamp mot sjukdomen. Många av 
kvinnorna beskrev att det var lättare att kämpa för andra än för sig själva i början. De 
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upplevde att de sårade familjemedlemmarna med sin sjukdom och det var svårt att se 
familjen vara ledsen och uppgivna över deras sjukdomstillstånd. På så sätt fick de 
motivation till att bli friska då de ville visa sin omgivning att de kunde bli friska men även 
för att göra tillvaron lättare för familjen.  
 
Att bli bekräftad från sin omgivning var också viktigt. Det gjorde att kvinnorna blev mer 
trygga i sig själva och kunde känna att de dög som de var. En av kvinnorna beskrev även 
hur en utomstående person kommenterade att hon var sjuk och det var en betydelsefull 
bekräftelse för henne då hon kände att hon blev sedd och att någon såg att hon mådde 
dåligt. Kvinnorna uttryckte även att när de fick nya vänner så märkte de att andra tyckte 
om dem och det gjorde att de kände sig bekräftade. 
 
Kärlek från vänner och pojkvänner var betydelsefullt för tillfrisknandet. Att få känna sig 
omtyckta och älskade motiverade dem till ett friskare liv och tillät även kvinnorna att 
själva känna kärlek. Att kunna tillåta sig att känna kärlek gjorde att sjukdomstankarna kom 
i skymundan 
 
Aktiviteter 
När kvinnorna hade fått sjukdomsinsikt och började kämpa mot sjukdomen hade olika 
aktiviteter stor betydelse för tillfrisknandet. Att börja studera eller jobba gjorde att de kom 
ut bland friska människor och fick då känslan av att leva ett ”normalt” liv och det gjorde 
att deras vardag inte endast fokuserades på sjukdomen. Det höll på så sätt sjukdomstankar 
borta. När de hade skola och jobb att sköta insåg de även att de behövde äta för att orka.  
Att hitta fritidsintressen och umgås med vänner var också en viktig del. Många av 
kvinnorna beskrev hur vänner och olika aktiviteter distraherade sjukdomstankarna och 
aktiviteterna gav även energi och den kämparvilja som de behövde i sin kamp. Att vistas 
bland friska bidrog också till att de tydligare kunde se skillnad mellan det friska och det 
sjuka. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Trovärdigheten i studien speglas av vilken metod som använts men också av hur syftet 
motsvaras av den datainsamlingsmetod som är vald, mängden data och det resultat studien 
får fram (Graneheim& Lundman, 2004). Syftet med studien var att undersöka kvinnors 
upplevelse av tillfrisknandet från anorexi. För att kunna få en djupare, känslomässig 
förståelse av kvinnors livsvärld under tillfrisknandet och för att studera vad det var som 
hjälpte dem i kampen användes en kvalitativ ansats och metod. Genom att välja en 
kvalitativ ansats och metod kan helheten ses utifrån författarens upplevelser och 
beskrivande data kan ges. Resultatet kan därför ge en ökad förståelse för vad som kan vara 
betydande faktorer i tillfrisknandet.  Nackdelen med att använda sig av kvalitativ metod 
och ansats är att det inte ger en generaliserande bild av situationen och inte heller 
förklarande fakta om varför situationen är som den är som skulle kunna göras med en 
kvantitativ metod (jämför Olsson & Sörensen, 2004).  
 
I studien samlades data från självbiografiska böcker för att få en uppfattning om 
upplevelsen kvinnor hade som tidigare varit sjuka i anorexi. Ett annat alternativ till 
datainsamling hade kunnat vara att göra intervjuer med kvinnor som haft anorexi.  
 
Det som kan vara negativt i att samla in data från böcker är att följdfrågor inte kan ställas 
till informanterna. Detta gör att författaren till studien själv får skapa sig en förståelse 
genom att läsa böckerna. Den insamlade datan kan förvränga resultatet om det som 
kvinnorna skrivit i sina böcker inte är sanningsenligt. Då dessa böcker kan ha ett 
kommersiellt intresse så kan frågan vara om innehållet beskriver den upplevda 
verkligheten. Det som kan ses som positivt i att använda sig utav redan skrivna texten är att 
kvinnorna kan beskriva situationer som annars kanske inte skulle ha kommit fram genom 
en intervju då det är intervjuaren som styr samtalet. För att få en pålitlig datainsamling, 
med tanke på att behandlingar och förutsättningar ändras över tid, valdes så nyutgivna 
böcker som möjligt. Det kan dock ändå inte garanteras att historierna som berättas i 
böckerna är upplevda längre tillbaka i tiden och det kan förvränga resultatet (Dahlberg, 
1993).  
 
För att nå ett relevant resultat från böckerna gjordes en innehållsanalys enligt Graneheim 
och Lundman (2004). Analysförfarandet går från helhet till delar för att åter se helheten i 
innehållet. Efter att ha läst böckerna ett flertal gånger för att få en helhet togs 
meningsbärande delar ut som sedan kondenserades och kodades som sedan 
sammanfattades i kategorier och teman. Dessa delar ska alla kunna relateras till syftet men 
även skrivas ner korrekt för att bevara trovärdigheten mot upphovsmannen (Olsson & 
Sörensen, 2004).  
 
För att studiens tillvägagångssätt ska kunna användas av andra så bör studiens 
genomförande vara väl beskrivet. Detta arbete strävar därför efter att beskriva syfte, urval, 
datainsamling och analys så klart och tydligt som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Studien har skrivits av en författare detta kan vara en nackdel då denne inte har samma 
möjlighet att diskutera arbetets innehåll med någon som är lika insatt. Det kan även vara en 
nackdel att vara flera författare eftersom man då är mer styrd av att hitta mer gemensamma 
tider att utföra arbetet på.    

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att få en uppfattning om kvinnors upplevelse av tillfrisknandet. De 
frågeställningar som studien ville svara på var vilka faktorer som påverkade tillfrisknandet 
och om det kom en vändning som ledde till förbättring eller tillfrisknande under vårdtiden.  
Kvinnorna beskriver att vändningen kom efter att de blivit tvungna att ta ett eget beslut, det 
vill säga om de vill bli friska eller inte. Detta beslut kunde komma spontant i den processen 
som tillfrisknandet är men också som ett ultimatum från de personer som var ansvariga för 
kvinnornas vård. Studiens resultat visar också vilka faktorer som påverkar tillfrisknandet 
både positivt och negativt och hur dessa faktorer tillsammans med det egna beslutet att 
kämpa mot att bli frisk resulterar i en vändning, se figur 1 och 2. Det visar sig i denna 
studie att inte enbart vården har betydelse för den vändning som studien frågar efter, 
vården kan dock påverka de faktorer som har med vändningen att göra.  
 
De teman och kategorier som är funna speglar det kvinnorna upplevde ha betydelse för 
tillfrisknandet från anorexi. Vändningen, det vill säga från att ha blivit sjuk, fått en 
sjukdomsinsikt och viljan att kämpa mot att bli frisk, är väldigt individuell. Det som kan 
ses är att de faktorer som kategorierna speglar bidrar alla till en vändning men påverkar 
även hela processen som tillfrisknandet är.  
 
Vändningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 
 
En av frågeställningarna i studien var om en vändning under vårdtiden kunde ses. Det som 
kom fram var att vården har en del i vändningen. Men bara för att kvinnan får hjälp av 
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vården betyder inte det att hon blir frisk. För att möjliggöra en vändning krävs de faktorer 
ur de kategorier som är funna. Vården kan dock påverka de faktorer som kategorierna 
speglar och på så sätt möjliggöra en vändning för den som är sjuk.  
 
Det är viktigt att vårdgivaren identifierar i vilken fas av sjukdomen och tillfrisknandet 
kvinnan är i när hon söker vård till exempel hur långt kvinnan kommit i sin sjukdomsinsikt 
och inre kamp. På så sätt kan sjukvården ge den bästa och mest relevanta hjälpen i rätt 
skede. Relevant hjälp är något som är subjektivt för varje kvinna som är sjuk då olika 
vårdformer påverkar kvinnorna olika. Vad som är den bästa hjälpen bör därför formas 
individuellt utifrån varje individ. Det har även visat sig vara viktigt att få med den sjukes 
familj i vården som en medverkande aktör. Dels för att familjen kan hjälpa och stötta 
kvinnan i tillfrisknandet men även för att familjen behöver stöttning från vården för att 
själva klara av den svåra situationen. Betydelsen av att stötta och få hela familjen delaktiga 
i vården visar att omgivningen har betydelse för kvinnornas tillfrisknande. 
 
Det är betydelsefullt att vården har förståelse för vad kvinnorna behöver gå igenom för att 
bli friska och utifrån den kunskapen kunna erbjuda relevant hjälp. Utifrån kvinnornas 
berättelse kunde det ta tid att hitta relevant hjälp beroende på att olika vårdinrättningar 
hade olika behandlingsmodeller och för kvinnorna gällde det att hitta en 
behandlingsmodell som hjälpte och passade just dem. Frågan som kan ställas är om vården 
borde bli mer flexibel i de olika behandlingsmodeller de använder sig av eller om det är 
rimligt att de kvinnor som har anorexi själva ska leta efter relevant hjälp som både kan ta 
energi och kraft. Frågan är om en kvinna med anorexi har den energin och kraften.  
 
En annan viktig del i vården, som visat sig i studien är att se bakom anorexin det vill säga 
se vad det är för problem som utlöser sjukdomen. Därför är det viktigt att inte bara 
koncentrera vård kring vikt och kroppsform utan också kunna ge den som är sjuk någon att 
prata med t.ex. terapeut eller en psykolog. Detta visar betydelsen av en holistisk vård.  
 
Vården kan påverka delar av de kategorier som är funna, se figur 2. Genom att stötta 
kvinnan i varje område som kategorierna speglar skulle det kunna hjälpa dem ytterligare i 
tillfrisknandet. Genom att ge information till kvinnan när hon börjar få en sjukdomsinsikt 
så kan det ytterligare öka insikten för vad de är hon har drabbats av. I själva kampen kan 
det vara betydelsefullt att förklara varför kvinnan har ångest och vad ångesten kan bero på. 
Vården kan även hjälpa till att utforma olika strategier för att undvika bakslag i 
tillfrisknandet. Det är även viktigt att kunna stötta kvinnan i att så småningom kunna leva 
ett ”normalt” liv. Då är det även viktigt att bevara sociala kontakter under vårdtiden. På så 
sätt blir kvinnorna inte isolerade. Stöttning av familjen är viktigt då familjen kan påverka 
tillfrisknandet positivt. Att vårdgivare och familj tillsammans uppmuntrar kvinnan och 
hjälper henne att utforma realistiska mål och prata om framtid är även det betydelsefullt.  
 
Det resultat som studien visar kan inte användas som en teori generellt men resultatet kan 
öka förståelsen inom vården för vad som påverkar tillfrisknandet. Resultatet av studien kan 
också hjälpa den som är sjuk i anorexi och dennes familj att få en insikt i tillfrisknandets 
process.  Det som behövs forskas vidare inom är hur vården kan ges på bästa sätt det vill 
säga om vårdgivare hjälper kvinnan att hitta den relevanta hjälpen och hur de som ansvarar 
för vården bemöter dessa kvinnor och deras familjer. I studien visades även att många utav 
kvinnorna hade ett självskadebeteende. En frågeställning är då om detta är något som ofta 
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förekommer bland kvinnor med anorexi och hur det påverkar den vård de får.  
 
 

Slutsats 
Denna studies resultat visar att för att en vändning skulle inträffa, det vill säga att 
kvinnorna ville bli friska från anorexi, så behövde kvinnorna själva ta ett eget beslut. Detta 
beslut kunde komma spontat eller som ett ultimatum från andra i deras omgivning. När 
beslutet togs och den process som tillfrisknandet är började så påverkades processen av 
flera olika faktorer. Dessa faktorer bestod utav en inre och yttre drivkraft mot hälsa som 
påverkade tillfrisknandet gång.  
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BILAGA 1 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori Tema  

Min dröm är att köpa en 
lägenhet i Karlshamn och 
bo där med Robert och lilla 
Tindra. Så snart jag är 
frisk så. 

När jag blivit 
frisk vill jag flytta 
till Robert med 
Tindra. 

Framtids-
drömmar 

Tankar 
om 
framtid 

Inre 
påverkan 

Det är som att jag hade 
två hjärnor. En som kan 
använda sig av vanligt 
sunt förnuft, den förstår att 
den andra hjärnan, den 
som hindrar mig från att 
äta och fyller mig med 
ångest, är orealistisk. Mina 
två hjärnor är i ständig 
strid. Ibland vinner klok-
hjärnan, och ibland 
äthinders-hjärnan. De 
flesta segrar tar äthinders-
hjärnan hem. 

Upplevelse av 
Två hjärnor: klok 
hjärnan och 
äthindershjärna
n som är i 
ständig strid.  

Två 
styrande 
krafter Inre kamp 

Inre 
påverkan 

Kampen mot anorexin 
fortsatte, ibland gick det 
ganska bra, andra gånger 
var det svårare att vara 
stark. Jag åt en del själv 
nu, men för det mesta 
sondmatades jag.  

Kampen 
fortsatte, ibland 
gick det bra, 
ibland svårare.  

Upp och 
ner Inre kamp 

Inre 
påverkan 

Usch. Varför ska jag 
utsätta mig för en bulle när 
jag mår så dåligt? Ångest. 
Men jag vet att det gör mig 
frisk att bejaka suget, att 
äta det jag är sugen på. 
Det gör mig frisk 
snabbare.  

Varför utsätta 
mig för en bulle 
när jag får 
ångest, men jag 
vet att det gör 
mig frisk 
snabbare.  Bemästra Inre kamp 

Inre 
påverkan 

Jag fortsätter att göra på 
det sättet, undvika saker 
som jag kan må dåligt av. 

Undviker saker 
jag mår dåligt 
av.  Strategi Inre kamp 

Inre 
påverkan 
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Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori Tema  
 
Någon gång försöker jag 
prata med en tjejkompis, 
förklarade att jag inte hade 
någon ätstörning, men 
medgav att jag kanske 
hade någon slags 
matfixering. 

Pratade med 
kompis, nekade 
ätstörning, 
medgav 
matfixering. 

Första 
insikten 

Sjukdoms 
insikt 

Inre 
påverkan 

…det var Trassel som stod 
för det sjuka. Det blev då 
enklare att skilja på de 
sjuka tankarna…. 

Trassel - de 
sjuka tankarna 

Identifiera 
sjuk-
domen 

Sjukdoms 
insikt 

Inre 
påverkan 

För att komma ur 
problemen måste jag 
konfronteras med dem.  

Konfrontera 
problemen 

Kon-
frontera 
sjuk-
domen 

Sjukdoms 
insikt 

Inre 
påverkan 

Teaterlektionerna gav en 
blick in i det liv jag ville 
leva. De gav mig vetskap 
om att det fanns möjlighet 
att vara lycklig.  

Teatern gav mig 
vetskap att jag 
kunde vara 
lycklig. 

Insikt om 
livet 

Sjukdoms 
insikt 

Inre 
påverkan 

Robert har varit ett stort 
stöd för mig.  

Robert varit stort 
stöd. Stöd 

Om-
givningen
s 
betydelse 

Yttre 
påverkan 

Även om alla positiva 
kommentarer handlade om 
relativt ytliga resurser hos 
mig så gav det mig ännu 
mer styrka: jag dög, jag 
var bra på någonting, till 
och med riktigt bra om jag 
skulle våga tro vad folk 
sade.  

Positiva 
kommentarer 
gav ännu mer 
styrka, jag dög, 
jag var bra på 
någonting. 

Bekräft-
else 

Om-
givning-
ens 
betydelse 

Yttre 
påverkan 

 
 
 
 


