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Bakgrund: Ätstörningar är den tredje vanligaste sjukdomen i västvärlden bland unga kvinnor 

efter astma och fetma. Av de personer som drabbas utav Anorexia Nervosa avlider drygt 10 % 

till följd av sjukdomen. Syfte: Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av att 

vårdas för sjukdomen Anorexia Nervosa. Metod: Denna studie genomfördes med en 

kvalitativ metod och en narrativ analys. Datainsamlingen grundades på fyra självbiografier, 

skrivna av kvinnor som hade drabbats av och vårdats för Anorexia Nervosa. Resultat: I 

resultatet kunde olika upplevelser av att vårdas för Anorexia Nervosa plockas ut. 

Upplevelserna delades upp i olika teman och förtydligades med citat. De teman som uppkom 

var Att tävla, Att släppa kontrollen, Att bli kränkt, Att förlora sin integritet, Att bli sedd, Att få 

insikt och Att känna en rädsla för att bli frisk. Dessa teman avspeglade kvinnors upplevelser 

av att vårdas för anorexia nervosa. Slutsats: Denna studie kan bidra till att vårdpersonal kan 

erhålla en ökad förståelse om kvinnors upplevelser av att vårdas för anorexia nervosa. Det kan 

innebära att vårdpersonalen kan främja kvinnornas behov av omvårdnad, för ett ökad hälsa 

och välbefinnande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
Title: Women´s experiences of being cared for the disease Anorexia Nervosa - A study of 

autobiographies 
 

Author: Wennerberg, Josefin 

 

Department: School of Life Sciences, University of Skövde 

 

Course: Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 ECTS 

 

Supervisor: Larsson, Margaretha 

 

Examiner: Westin, Lars 

 

Pages: 18 

 

Date: 2014-10-31 

 

Keywords: Eating disorders, experiences, caring, autobiographies  

___________________________________________________________________________ 

 

Background: Amongst young female adults in the western society, eating disorder is the 

third most common disease after asthma and obesity. About 10 % of the people who suffers 

from anorexia nervosa die due to the disease. Aim: This studies aim is to describe women’s 

experiences of being cared for Anorexia Nervosa. Method: This study was completed with a 

qualitative method and a narrative analysis. The gathering of data was founded on four 

autobiographies, written by women who has suffered from, and been cared for Anorexia 

Nervosa. Result: In the results, different experiences from the treatment for anorexia nervosa 

could be pointed out. The experience was divided into different themes and was clarified with 

quotations. The themes were To compete, To let go of the control, To be offended, To be seen, 

To get insight and To feel fear of being healthy. These themes reflected the women’s 

experiences from being cared for anorexia nervosa. Conclusion: This study can contribute so 

that health professionals receive a greater understanding about women’s experiences from 

being cared for Anorexia Nervosa. It could help the health professionals to promote these 

women’s need of care, it can also increase the women’s experience of health and well-being. 
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INLEDNING 

Att drabbas av anorexia nervosa kan vara svårt på flera plan, då det kan vara både psykiskt 

och fysiskt påfrestande. Anorexia nervosa är en sjukdom som beskrivs av 

Nationalencyklopedin (2013) att den drabbade har en abnorm kroppsuppfattning, som 

leder till att all matkonsumtion leder främst till ångest (a.a.). Engström (2013) beskriver, 

att patienter med anorexia nervosa vanligen inte har någon sjukdomsinsikt eller 

sjukdomskänsla då de upplever sig själva som friska (a.a.). Westwood och Kendal (2011) 

skriver, att för en del kvinnor innebär anorexia nervosa att kunna kontrollera något, men 

denna sjukdom kan också vara en sjukdom som kontrollerar patienten (a.a.). Målet med 

denna studie är att erhålla en förnyad förståelse för hur det är att vårdas för anorexia 

nervosa. Genom att studera självbiografier, skrivna av kvinnor som har drabbats av och 

vårdats för anorexia nervosa kan det resultera i en djupare förståelse för hur det kan 

upplevas att vårdas för anorexia nervosa. Då alltfler kvinnor årligen diagnostiseras med 

anorexia nervosa, är det av stor vikt att den legitimerade sjuksköterskan har kunskap och 

förståelse för hur dessa kvinnor upplever sin vård, samt hur vården kan förbättras. Därför 

är fokus för denna studie att beskriva kvinnors upplevelser av att vårdas för sjukdomen 

anorexia nervosa, genom att studera självbiografiska böcker. Genom att studera hur det är 

att vårdas för anorexia nervosa kan det leda till att sjukvården för dessa patienter utvecklas 

och förbättras. 

BAKGRUND 

Anorexia nervosa 

Ätstörningar är den tredje vanligaste sjukdomen i västvärlden bland unga kvinnor, efter 

astma och fetma (Robinson, Strahan, Girz, Wilson & Boachie, 2012). Anorexia nervosa är 

ett livshotande tillstånd som påverkar den psykiska hälsan, känslomässiga- samt den 

sociala utvecklingen. Tidig upptäckt och behandling förbättrar prognosen och minskar 

risken att anorexia nervosa utvecklas till ett kroniskt tillstånd (Bezance & Holliday, 2013). 

Utav de personer som drabbas av anorexia nervosa avlider drygt 10 % till följd av 

sjukdomen (Silber, Collins Lyster-Mensh & DuVal, 2011). Förekomsten av ätstörningar är 

generellt sett lika i hela västvärlden, uppskattningsvis drabbas i nuläget drygt två procent 

utav Europas kvinnor av anorexia nervosa någon gång under sin livstid. Vanligen 

debuterar anorexia nervosa vid 10-25 års ålder (Keski-Rahkonen, Charpentier & Viljanen, 

2011). Enligt Nationalencyklopedin (2013) är anorexia nervosa en ätstörning som är 

kopplad till en onormal uppfattning om vad som är en normal kroppsvikt samt övervikt. 

Kvinnorna kan känna ångest inför tanken att inta ett sådant näringsintag att kroppsvikten 

ökar. När omgivningen ser att personen ej äter tillräckligt samt går ned i vikt försöker 

omgivningen få personen att äta mer, detta kan leda till konflikter och kan resultera i att 

kvinnan smusslar undan mat eller att maten kräks upp efter måltiderna. Enligt Meurling 

(2003) var en stor del av kvinnor med anorexia nervosa från välsituerade 

medelklassfamiljer. Meurling skriver vidare att det oftast fanns en problematik relation till 

föräldrarna före sjukdomens utbrott. När kvinnorna hade drabbats av anorexia nervosa 
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resulterade det i att familjerelationerna samt sociala relationer utsattes för stora 

påfrestningar (a.a.). Kvinnor med anorexia nervosa har oftast en svårighet att upprätthålla 

vardagslivet som de hade innan de blev sjuka, såsom skolgång och socialt umgänge. Det 

kan medföra att kvinnorna isolerar sig från vänner och familj i ett tidigt skede utav 

sjukdomen (Keski-Rahkonen et al., 2011). 

Orsak och symptom 

De bakomliggande orsakerna av att drabbas av anorexia nervosa är ännu okända, dock står 

det alltmer klart att anorexia nervosa är en sjukdom med flera olika samverkande orsaker. 

Med stor sannolikhet spelar genetiska orsaker en roll, dock är det ej bevisat i vilken grad 

eller på vilket sätt. Hos patienter med anorexia nervosa kan det synas en betydlig avvikelse 

i det endokrina systemet samt mekanismer i det centrala nervsystemet, trots detta har ingen 

biologisk orsak hittats. En annan betydande orsak för att drabbas av eller bibehålla 

vidmakthållandet av anorexia nervosa är sociokulturella faktorer. Hos personer med 

anorexia nervosa har en majoritet av dem symtom i form av personlighetsfaktorer och 

personlighetsdrag, såsom stelhet, tvångshandlingar och osäkerhet. Anorexia nervosa 

debuterar som regel med en bantningsperiod, bantning är dock vanligt förekommande i 

tonåren och kan därför inte vara en tillräcklig orsaksfaktor. Bantningen som den utlösande 

faktorn, medför att sjukdomen utvecklas tillsammans med psykologiska-, biologiska- och 

sociokulturella faktorer (Engström, 2013). 

När en person diagnostiseras med sjukdomen, anorexia nervosa, är vanligen det psykiska 

lidandet väldigt stort, då patienten kan te sig negativ och reserverad till behandling. 

Patienterna kan även drabbas av ökad ångest som förlamar patientens liv, då ångesten 

uppstår vid matkonsumtion. Patienten kan även isolera sig från omvärlden, då patienten har 

sitt främsta fokus på sin kroppsfixering och sin matkonsumtion, via denna isolering kan 

dessa patienter känna sig ensamma.  (Engström, 2013).  

Det finns ett amerikanskt system för att diagnostisera och klassificera psykiska störningar, 

DSM, som står för Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

(Nationalencyklopedin, 2014). De aktuella DSM V-kriterierna för anorexia nervosa är att 

patientens energiintag minskas i jämförelse till patientens energibehov, som resulterar i en 

för låg kroppsvikt utifrån kön, ålder, fysisk hälsa och utvecklingsbana. En för låg 

kroppsvikt innebär att vikten är lägre än den nedre normalgränsen, samt för barn och 

ungdomar att vikten är lägre än den väntade lägsta vikten. Patienten kan även uppleva en 

stark rädsla för viktuppgång eller att bli överviktig, fast patienten är underviktig. Patienten 

kan även ha en osund kroppsuppfattning angående vikt eller form, samt förnekar allvaret i 

den låga kroppsvikten (Engström, 2013; Broberg, Nevonen & Bonnedal, 2001 ). 
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Tidigare forskning om att vårdas för anorexia nervosa 

Skårderud (2007) beskriver att när en kvinna drabbas av anorexia nervosa, kan de skapa en 

ny identitet. Detta kan tyda på att kvinnorna eftersträvar en tunn kroppsform, då den tunna 

kroppsformen anses som attraktiv och någonting att uppnå, deras syn på den idealiska 

kroppen. Då kvinnorna med anorexia nervosa vanligen strävar efter den idealiska, smala 

kroppsformen, resulterar det i att kvinnan kan få en känsla av tillfredsställelse. Det kan 

innebära att det uppstår en konflikt mellan kvinnornas tankesätt och vårdens utformning. 

Av den orsaken att patienten kan uppleva en känsla av stolthet, eftersom de oftast vägrar 

att bli kontrollerade av någon annan och vägrar att ge upp sitt mål, att få den tunna 

kroppsformen. I avseende att bibehålla sin tunna kroppsform påvisar kvinnorna med 

anorexia nervosa sin individualitet och autonomi, självbestämmande (Forsberg, LoTempio, 

Bryson, Fitzpatrick, Grange & Lock, 2013). Det stärks av Westwood och Kendal (2011) 

studie då de skriver, att för en del kvinnor innebär anorexia nervosa att kunna kontrollera 

något, men anorexia nervosa kan också vara en sjukdom som kontrollerar patienten. Denna 

förvirring om kontroll är en av de sakerna som gör sjukdomen svår att behandla. Det blir 

då komplicerat att hitta den rätta behandlingskombinationen för både de psykiska- och 

fysiska symptomen utav anorexia nervosa. (a.a.).  

 

Att bli en patient i sjukvården kan upplevas främmande på grund av att kvinnan är utanför 

sitt vanliga sammanhang, det gör att kvinnan kan känna sig ur obalans, ur rytm och 

oharmonisk. Vid svåra eller kroniska hälsotillstånd kan detta resultera i att kvinnan blir helt 

utan sammanhang, avskuren från relationer och det vardagliga livet. Då är det extra viktigt 

att betona patientens medverkan, såsom patientens rättigheter, inflytande, autonomi och 

ansvar inom hälso- och sjukvården (Dahlberg & Segesten, 2010). Wiklund (2003) 

poängterar vikten av att uppleva en känsla av sammanhang, KASAM. KASAM innebär att 

varje person är i behov av att uppleva en känsla av begriplighet, hanterbarhet samt 

meningsfullhet. Att känna begriplighet innebär att personen kan uppfatta, förstå och 

förutsäga intryck som utgår från den inre och den yttre världen. Hanterbarhet handlar om 

att ha självtillit för de resurser som personen behöver, för att tillmötesgå de krav som livet 

ställer på varje enskild människa. Meningsfullhet handlar om motivation och syftar till att 

personen känner sig delaktig samt engagerar sig i sitt liv (a.a.).   

 

De flesta av de som har behandlats för anorexia nervosa ansåg att det var viktigt att bli 

sedd som en individ och inte för sin diagnos. Vid studierna genomförda av Jenkins och 

Ogden (2011) samt Offord, Turner och Cooper (2006) upplevde kvinnorna att de ej 

betraktades som individuella personer av sjuksköterskorna under sin behandling. De 

intervjuade kvinnorna ansåg att de var i ett stort behov av att bli sedda som separata 

individer under sin vårdtid, då varje patient har en egen livsvärld samt en egen strävan att 

uppleva en känsla av sammanhang. I studien av Jenkins och Ogden (2011) ansåg de 

intervjuade kvinnorna att de ej fick hjälp med sin psykiska hälsa medan de var inlagda på 

sjukhuset. Då dessa kvinnor upplevde att vårdpersonalen endast såg till deras fysiska hälsa, 

då sjuksköterskan endast fokuserade på deras viktökning. De intervjuade kvinnorna lägger 

stor vikt på att sjuksköterskan skall se till varje individ och ej endast de fysiska aspekterna, 

för att vara kapabel till att bibehålla sin viktuppgång även efter sin utskrivning. Därför är 

det nödvändigt vårdpersonalen ger kvinnorna ett emotionellt stöd, via exempelvis 
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psykologstöd under behandlingen (a.a.). Colton och Pistrang (2004) beskriver att nyckeln 

för att tillfriskna från anorexia nervosa, behöver kvinnorna erhålla en stark vilja för att 

tillfriskna. För att kunna tillfriskna från anorexia nervosa var kvinnorna tvungna att bli 

friska för sin egen skull och inte för någon annan (a.a.). Majoriteten av kvinnorna ansåg att 

det fanns en möjlighet att bli frisk från anorexia nervosa, men den psykiska tillfriskningen 

är individuell för varje enskild patient, dock betraktades kvinnorna ej som friska till dess 

tvångstankarna och besattheten av mat hade försvunnit. De flesta kvinnorna uttryckte även 

att en fullständig tillfriskning från sjukdomen syftar på både en fysisk- och psykisk 

rehabilitering (Jenkins & Ogden, 2011).  

 

Vården av anorexia nervosa bedömdes av kvinnorna i Offord, Turner och Cooper (2006) 

studie som icke flexibel och straffande, särskilt då den utgick ifrån strama metoder. När 

sjuksköterskorna blev tillfrågade av kvinnorna om deras känslor och tankar som handlade 

om deras vård, fick kvinnorna inte de svar de önskade från sjuksköterskorna, det gjorde att 

kvinnorna blev arga, frustrerade och förvirrade. Det förstärktes då de upplevde en 

avsaknad av en patientcentrerad vård under deras behandling. Eftersom kvinnorna 

upplevde sig straffade för andra kvinnors handlande, då de upplevde att deras vårdplan ej 

hade någon möjlighet till individuella skillnader (a.a.).  

 

I studien gjord av Colton och Pistrang (2004)  ansågs det främjande för kvinnorna med 

anorexia nervosa att vårdas med kvinnor med samma diagnos, av den anledningen att de 

hittade vänner som delade deras erfarenheter, genom kroppsspråk och emotionellt stöd. 

Det medförde att kvinnorna inte längre kände sig ensamma eller annorlunda, då de andra 

medpatienterna kunde förstå deras tankesätt. Det kunde dock även upplevas som icke 

främjande att vårdas med andra kvinnor med samma diagnos, då kvinnorna började 

jämföra sig med de andra kvinnorna samt att de så småningom började tävla om vem som 

var smalast, vilket orsakade ångest (a.a.). Då kvinnorna började jämföra sin kropp med 

andra orsakade det att deras självförtroende minskade, eftersom de kände att de andra 

kvinnorna var smalare och därmed finare (Skårderud, 2007). Beträffande matsituationen 

ansågs det främjande att sjuksköterskorna var konsekventa angående deras 

portionsstorlekar och dietplaner, dock upplevdes det icke främjande när kvinnorna var vid 

en potentiell utskrivning (Offord et al., 2006). I van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg 

och van Meijel (2009) studie upplevde kvinnorna det underligt att de ej fick bibehålla 

kontrollen över vad de åt, exempelvis hur stora portionsstorlekar och vilket pålägg de 

skulle ha på smörgåsen. Detta kunde dock anses som positivt då kvinnorna förklarar att de 

hade förlorat all känsla av att äta ordentligt. Kvinnorna ansåg även att det var skönt att 

förlora kontrollen över ansvaret att äta och träna, eftersom de ansåg att de ej var kapabla att 

göra det själv (a.a.).  
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Omvårdnad och sjuksköterskans ansvar  

Sjuksköterskans uppgift är att se varje patient som en hel människa och inte enbart dess 

sjukdom. Det betyder att varje människa har rätt att bli sedd som den människa den är och 

att bli bekräftad som denna, annars finns det en risk att patienten blir behandlad som ett 

passivt objekt för vårdpersonalen. Då patienten känner sig bekräftad som en individuell 

person, kan lidandet minska samt ökar människans hälsa och välbefinnande (Wiklund, 

2003). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) skall sjuksköterskan bemöta och 

uppmärksamma patientens upplevelser samt minska patientens lidande, genom att så långt 

som möjligt lindra lidandet genom lämpliga vårdåtgärder. Detta stärks av Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763), sjukvården skall grundas på respekt för patientens 

autonomi och integritet. Då sjuksköterskan främjar vårdandet för patienten med att erbjuda 

patienten delaktighet i hälso- och vårdprocesser, som gör att patientens livsvärld främjas, 

samt ökar patientens hälsa och välbefinnande. Det underlättar för patienten att ta emot och 

dra fördel av de medicinska behandlingar som ges om de grundar sig på vetenskap. Denna 

vårdvetenskap kan ge till resultat att det skapar en unik kunskap om hur vårdande stöttar 

och stärker människans hälsoprocesser, det ger även redskap för att bemöta lidande och 

optimera välbefinnande i det dagliga livet (Dahlberg & Segesten, 2010). En annan viktig 

aspekt är vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska, då Wiklund (2003) beskriver att 

en vårdrelation innebär utrymme och stöd på alla nivåer, såsom stöd för det fysiska, 

psykiska och existentiella frågor. Det innebär att relationen mellan vårdare och patient är 

betydelsefull för vårdandet. I vårdrelationen skapas utrymme för utveckling, då patienten 

där ges möjlighet att uttrycka begär som behov samt problem (a.a.). Westwood och Kendal 

(2011) berättar att när kvinnor med anorexia nervosa vårdas är det svårare att upprätta en 

god relation med vårdpersonalen, då kvinnorna vill att vårdpersonalen ska ta hand om dem, 

likväl kunde de ogilla när vårdpersonalen berättar för dem vad de skall göra. De beskriver 

vidare att kvinnorna även behövde en kontrollerad vård för att tillfriskna (a.a.). 

PROBLEMFORMULERING 

Anorexia nervosa är en psykisk sjukdom som främst drabbar unga kvinnor. 

Kännetecknande för anorexia nervosa är att personer med denna sjukdom kan sakna 

sjukdomsinsikt och sjukdomskänsla, vilket försvårar vårdsprocessen. Tidigare forskning 

har påvisat att sjuksköterskan har en betydelsefull roll i vårdandet av kvinnor med anorexia 

nervosa. Genom att studera självbiografiska böcker skrivna av kvinnor som har vårdats för 

anorexia nervosa kan det resultera i att sjuksköterskan kan få en ökad förståelse om hur det 

är att vårdas för anorexia nervosa, samt att sjuksköterskan bättre kan hjälpa kvinnorna att 

lindra deras lidande och stärka dem i deras tillfrisknande. 

 

SYFTE 

 

Att beskriva kvinnors upplevelser av att vårdas för sjukdomen Anorexia Nervosa. 



6 
 

 

METOD 

Metoden som har använts i denna studie är självbiografisk kvalitativstudie med en narrativ 

analys. En narrativ analys, beskrivs av Dahlborg-Lyckhage (2012), skall användas för att 

få en ökad förståelse för kvinnors erfarenheter såsom livsberättelser, som på olika sätt 

upplever ohälsa/hälsa, lidande och vård (a.a.). I en kvalitativ studie avses forskning som 

ger beskrivande data, individens egna skrivna eller talande ord samt tydliga beteenden 

(Olsson & Sörensen, 2007). En narrativ analysmetod anses befogad som forskningsmetod, 

då forskaren vill skapa kunskap om hur en människa upplever hälsa och ohälsa i sin 

livsvärld. Denna kunskap erhålls genom att beskriva, analysera samt kritiskt granska 

innehållet i berättelsen. En narrativ analys innebär att en helhet synes i det så kallade 

bekantgörandet då materialet läses igenom, därefter analyseras delarna i materialet, för att 

slutligen skapa en ny helhet med en ny förståelse (a.a.). 

 

 

Urval 

De inklusionskriterier som användes i studien var kvinnor som vårdats för anorexia 

nervosa. De självbiografiska böckerna valdes inom följande kriterier: De skulle vara 

utgivna på svenska för att minimera misstolkningar, självbiografierna skulle även vara 

skrivna utav personerna själva, då studiens syfte var att beskriva hur det upplevdes att 

vårdas för Anorexia Nervosa. Exklusionskriterierna som användes var män, andra 

ätstörningar än anorexia nervosa samt biografier som var skrivna av närstående. Sökningen 

av självbiografier avgränsades inte efter utgivningsår, då det bedömdes att upplevelsen av 

att vårdas för anorexia nervosa inte borde påverkas. 

 

Datainsamling 
 

I denna studie har självbiografier används för en grund till resultatet. Enligt Dahlborg-

Lyckhage (2012), utgör självbiografier en källa för analyser som har som syfte att ta del av 

människors livserfarenheter (a.a.). Forsberg och Wengström (2008) beskriver vidare att 

använda dagböcker och berättelser är en bra metod, då målet är att belysa en persons 

upplevelser mer personligt och detaljerat. 

 

Inför studien insamlades material från databasen LIBRIS för att söka relevanta böcker för 

studien, LIBRIS är en söktjänst för svenska universitets- och forskningsbibliotek. Det 

sökord som användes var anorexia nervosa vilket resulterade i 785 träffar, litteraturen 

skulle även vara på svenska samt i bokform vilket resulterade i 258 träffar. Därefter valdes 

biografi med genealogi från ämneskategorin vilket resulterade i 21 träffar. Därefter lästes 

titlar och sammanfattning av böckerna för att sedan använda sig utav exklusionskriterierna 
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för att bäst kunna besvara syftet i studien. De självbiografier som återstod efter 

litteratursökningen, var sju stycken som uppfyllde alla kriterier och som ansågs kunna 

besvara studiens syfte, dock kunde tre av dessa självbiografier inte hittas på ett antal 

bibliotek, eller fanns ej tillgängliga på bokhandel, därför exkluderades dessa. Slutligen 

återstod fyra självbiografier som låg till grund för studiens resultat.  

 

De valda självbiografierna är: 

 

Genom helvetet – om fotboll, kärlek och anorexia (Nordlund, 2007): Boken handlar om 

Tina som då är 25 år gammal. Tina hade utåt sett allt en person kunde tänka sig vilja ha, 

dock handlade hennes tankar endast om mat, träning och fotboll. Då Tina drabbas av en 

skada som förstör hennes fotbollskarriär, fanns endast en stor fixering av mat och träning 

kvar. Genom denna bok får läsaren följa Tinas kamp för att bli frisk från sin sjukdom, 

anorexia nervosa. 

 

Zebraflickan (Åkerman, 2004): Boken handlar om Sofia som då är 18 år gammal. Läsarna 

får följa Sofias kamp från att bli fri från sin sjukdom, anorexia nervosa. Vårdpersonalen 

har svårt att se Sofia som gömmer sig bakom det hårda skalet, som har gjort att läkarna har 

börjat tappa hoppet om henne. Sofia berättar om behandlingsmetoderna utifrån ett 

patientperspektiv, då hon berättar om hur hon upplevde vården. Via denna bok får vi följa 

hennes tankar, rädslan att bli bortglömd och frisk, men även hennes lycka när världen inte 

är lika hemsk som hon fruktat. 

 

Varje dag har vi en liten tävling (Österberg, 2007) Boken handlar om Hanna som då är 

21 år gammal. Genom denna bok får läsaren läsa hennes dagboksanteckningar om att 

vårdas för anorexia nervosa. Hanna studerar till beteendevetare, hon har en pojkvän samt 

har ett relativt stort socialt nätverk omkring sig. Hanna har dock väldigt höga krav på sig 

själv, hon har många bollar i luften samtidigt då hon skall sköta skolan, ha ett bra och 

fungerande förhållande samt att vara social med sina närstående. Hanna får svårt att 

kontrollera allt som händer i hennes liv, det gör att hon då kontrollerar maten och träningen 

då detta är någonting hon kan kontrollera. Genom denna bok får läsaren följa Hannas kamp 

att bli frisk från anorexia nervosa. Läsarna får uppleva hennes tankar om tjockkänslor, 

träning, yrsel, ångest och hennes tankar om att vårdas för anorexia nervosa. 

 

Svältland – landet bortom allt förnuft (Mattsson & Gansmoe, 2006): Boken handlar om 

Johanna som då är 22 år gammal. Johanna kämpar för bli frisk från sin sjukdom, anorexia 

nervosa. Läsaren får ta del av hennes dagboksanteckningar, som beskriver Johannas 

känslor och tankar om litet i det så kallade svältland som hon befinner sig i. Johanna 

beskriver om hennes upplevelser om hur det i bemötandet av vården, och hur hennes väg 

till tillfrisknade gick till. 
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Dataanalys 

Analysen av den utvalda litteraturen har gjorts med hjälp av Dahlborg-Lyckhage (2012) 

narrativa analysmetod. Denna narrativa analysmetod består av tre faser, som på ett 

förenklat sätt kan förklaras som en ursprunglig helhet, delar av den ursprungliga helheten 

för att slutligen skapa en ny helhet med en ny förståelse. I den första fasen läses texten 

igenom ett flertal gånger, för att göra sig bekant med texten. Det innebär att texten kan 

återberättas kortfattat. I den andra fasen, som är den analyserade fasen, innebär det att 

texten delas in i olika meningsbärande enheter utifrån dess sammanhang och som svarar 

mot studiens syfte. Under denna fas söks likheter och skillnader fram i de meningsbärande 

enheterna. Genom att jämföra likheter och skillnader hos de meningsbärande enheterna i 

texterna, kan olika teman bildas. Vidare ställs under analysen frågor till texten om hur och 

vad som sägs samt vad innebörden är. Under analysens gång förs en ständig dialog med 

textens helhet och de meningsbärande enheterna. I den tredje fasen av analysen behandlas 

texten åter som en helhet. I slutet av analysen sammanställdes texten åter till en mer 

konkret och kontextualiserad helhet, dock i ett annat sammanhang än det ursprungliga 

(a.a.).  

Analysen började med att texten lästes igenom, med studiens syfte i åtanke om kvinnors 

upplevelser av att vårdas för sjukdomen anorexia nervosa. De meningsbärande enheterna i 

de olika texterna som svarade på syftet noterades. Sedan bearbetades det funna materialet, 

genom att jämföra skillnader och likheter i de meningsbärande enheterna. Genom nästa 

steg strukturerades och iordningställandet av de olika skildringar som framstod i texterna. 

Via denna process kunde olika teman tydas. Därefter lästes materialet igenom en gång till, 

denna gång med alla tilltänkta teman i åtanke. Att göra på detta sätt resulterade i att 

materialet kunde växlas mellan en helhet och delar. Därefter gavs en beskrivning av 

resultatet genom att använda sex teman som beskriver kvinnors upplevelse att vårdas för 

sjukdomen anorexia nervosa. Slutligen valdes citat ut ur självbiografierna för att stärka 

resultatet, genom att använda sig av kvinnornas egna ord. 

 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) skall det vara frivilligt för kvinnorna att deltaga i 

studien. Av den orsaken att författarna till de självbiografiska böckerna har valt att ge ut 

sin bok till allmänheten, anses de gjort ett självständigt val och därför anses deltagandet i 

denna studie som frivilligt (a.a.). Strävan i denna studie har även varit att inte förvränga 

eller förvanska den ursprungliga texten. 
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RESULTAT 

Efter bearbetning och analys av alla självbiografier framkom sex teman som benämndes 

Att tävla, Att släppa kontrollen, Att bli kränkt, Att bli sedd, Att få insikt och Att känna en 

rädsla för att bli frisk. 

Att tävla 

Att vårdas med andra kvinnor som har anorexia nervosa kan upplevas som både positivt 

och negativt. Det upplevdes som negativt då kvinnorna började jämföra sig med varandra, 

att det indirekt blev en tävling om vem som var smalast utav dem, och därmed vackrast. 

Detta kunde även te sig genom att de visade bilder på när de var som smalast och jämförde 

med varandra. Vissa av kvinnorna ansågs sig vara väldigt påverkbara av att höra de andra 

pratade om mat och träning, då det uppstod en rädsla av att se på bilder av kvinnokroppar. 

Då kvinnorna upplevde att när de andra medpatienterna pratade om träning och mat ansågs 

de det svårare att äta samt att hålla träningsförbudet.  

 

”Jag blir presenterad för en tjej som heter Fredrika som också har sin första dag 

här. Hon är väldigt söt men jättemager. Hon är så mager att hon är lite luden i 

ansiktet och i nacken. Jag slås av en avundsjuka och känner mig jättetjock bredvid 

henne. ” (Österberg, 2007 s.27-28) 

 

Det kunde dock även anses positivt för kvinnorna att vårdas med andra kvinnor med 

samma diagnos, då kvinnorna hade möjlighet att uppmuntra och ge varandra stöd under 

vårdtiden. Att vårdas med andra kvinnliga medpatienter gjorde att kvinnorna inte längre 

kände sig ensamma eller annorlunda, då kvinnorna kunde relatera till varandra om hur de 

tänker och känner i olika sammanhang. 

 

”Ofta kan man få många tips av varandra, hur de andra hanterar saker och ser på 

det. Det är också väldigt skönt att få höra att man inte är ensam om sina 

vansinniga tankar.” (Österberg, 2007 s.54) 

Att släppa kontrollen  

Att inte längre få ha kontroll över sin egen matsituation upplevdes som väldigt 

skrämmande för kvinnorna, genom sjukdomen, anorexia nervosa, har de ett extremt 

kontrollbehov. Utan denna kontroll upplever kvinnorna att de förlorar makten och 

kontrollen över situationen, då maten för dem är det enda de kan kontrollera. När denna 

kontroll försvinner kan kvinnorna uppleva en känsla av maktlöshet, då de kan känna att 

makten har förflyttats från kvinnorna till vårdpersonalen.  
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”Det var middag och min kontaktperson från barnpsykiatrin. Helena, skulle komma 

och äta middag med mig. Min kontaktperson kom inte. Hon kunde inte förklara 

varför på grund av sin tystnadsplikt, och plötsligt satt jag själv med en tallrik 

stroganoff, två arga skötare blängde på mig och en stor besvikelse och 

övergivenhet som värkte. – Ät nu! sa skötaren. – Nej, sa jag, hon lovade att komma. 

Jag tänker inte äta om inte hon kommer. – Antingen äter du eller så plockar vi fram 

slangen. – Jag äter inte. Jag kan inte, om inte Helena är här. Hon lovade! Varför 

ska jag kämpa, när ni inte ens bryr er så pass mycket att ni kommer när ni lovar att 

göra det? Skötaren tittade på den andra. – Tomek, ta fram grejerna. Jag kände mig 

hotad, sviken och maktlös.” (Åkerman, 2004 s. 118). 

 

Det kunde upplevas som en befrielse för kvinnorna med sjukdomen, anorexia nervosa, att 

inte behöva ta några egna beslut, utan istället överlämna denna kontroll till vårdpersonalen. 

Kvinnorna upplevde att de inte var kapabla att ha kontrollen över mat och träning. Det 

fanns ändå en rädsla och en panikkänsla hos kvinnorna över att inte själva ha kontrollen 

längre. Kvinnorna förklarar att det upplevdes som en tröst att inte behöva ta några beslut 

själva, då det kändes lättare att lämna detta ansvar till någon annan. Det uppfattades lättare 

att följa någon annans rekommendationer om hur mycket de skulle äta och träna.  

 

”Psykologen tog de vuxna beslut som jag var för rädd för att våga ta. Jag fick 

träningsförbud, hon sa det sista jag ville höra och det första jag behövde höra. 

Sluta med fotbollen. Sluta träna. Jag kände mig lättad, skräckslagen och förvirrad 

på samma gång. Någonstans insåg jag att hon hade rätt, och att det var skönt att 

någon bestämde att jag skulle slippa prestera.  Foten gjorde ont, själen värkte och 

kroppen skrek efter vila, efter att jag skulle vara snäll mot mig själv. Men jag visste 

inte hur. Hur vet man hur man är snäll mot sig själv, när man är van vid att 

prestera till max? Hur gör man?” (Nordlund, 2007 s. 158) 

 

Att bli kränkt 

Att bli kränkt av vårdpersonalen kunde, av kvinnorna, upplevas som en förolämpning, av 

den orsaken att det upplevdes att vårdpersonalen ej tog hänsyn till kvinnornas integritet. De 

regler och rutiner som fanns på avdelningen, medförde att kvinnorna hade förlorat sin 

autonomi. Det kunde också uppfattas av kvinnorna som en känsla av frustration, då de 

upplevde att vårdpersonalen missbrukade sin makt.   

 

”Jag minns den där visitationen som helt plötsligt skulle genomföras. Och jag 

minns de främmande kvinnorna med handskar som kommit ner från 

grannavdelningen. – Klä av dig, sa de. – Det gör jag inte, sa jag. – Men vi är ju 

kvinnor vi också! sa de irriterat. Skynda dig nu, vi måste tillbaka.[…]– Går du med 

på det nu? sa sjuksköterskan med jämna mellanrum. – Nej! Svarade jag. I trekvart 

envisades jag innan jag lät dem vinna. Tårarna värkte i ögonvrån när sköterskan 
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stoppade sin hand i mina trosor, men jag skulle inte skrika, inte gråta. För mig, en 

sextonårig flicka med stort kroppsförakt, går den känslan knappt att beskriva. ” 

(Åkerman, 2004 s. 120-121) 

 

 

Kvinnorna med anorexia nervosa hade även svårt att känna tillit till vårdpersonalen, då 

vårdpersonalen inte verkade förstå kvinnornas situation. När de inte kände att 

vårdpersonalen förstod kvinnorna upplevdes det svårt att lita på vårdpersonalen, då dessa 

personer skulle vara dem som skulle hjälpa kvinnorna att bli friska och inte uppleva att 

vårdpersonalen nonchalerar deras vädjan, samt att kvinnornas tillit till vården minskade. 

Med ett minskat förtroende till vårdpersonal medförde det att kvinnorna endast kunde lita 

på dem själva. En kvinna upplevde att tilliten till vårdpersonalen försämrades då en 

sjuksköterska på en akutmottagning sade till henne. "- Du skulle se tjejerna vi har uppe på 

avdelningen som har anorexia, de är riktigt magra!" (Österberg, 2007 s. 75). När 

sjuksköterskan sade detta blev kvinnan väldigt sårad av hennes ord. Det gjorde att tilliten 

till vårdpersonal försämras, då kvinnan trodde att vårdpersonal skulle hjälpa henne. 

Sjuksköterskans ord upprepades ett flertal gånger i kvinnans huvud, och hon tänkte ”Jag 

ska visa henne, hon ska minsann få se.” (Österberg, 2007 s. 76). 

Att bli sedd  

En viktig faktor för kvinnor med anorexia nervosa är att bli betraktade som den kvinna de 

är och inte för den diagnos de bär. Då kvinnorna upplevde att de kunde bli sedda som sin 

diagnos, något som hade tappat sin personlighet och med endast ett skal kvar av sin forna 

person. Kvinnorna kunde även uppfattas som en person utan tankar, känslor samt 

funderingar, som inte handlade om anorexia nervosa. Kvinnorna beskrev även att de flesta 

människor runtomkring inte kunde förstå deras psykiska smärta. Då kvinnorna ibland 

önskade att de hade en sjukdom som syntes fysiskt utanpå, så att alla människor kunde 

förstå deras smärta av att ha ångest samt verkligen förstå hur ont de hade, trots att de enligt 

kvinnorna själva inte har en fysisk synlig sjukdom.  

 

”Ju mer jag äter av den, desto mer illamående blir jag. Jag talar om det för 

personalen, men de tror inte på mig. De tror att precis allting är anorektiskt. Kan 

de inte förstå att jag kan må illa jag med, precis på samma sätt om alla friska kan 

bli illamående ibland?[…] Karin följer med mig och säger: - Om du ska stå sådär 

och hänga över toalettstolen är det klart du mår illa, det skulle jag också börja 

göra då. Jag blir så arg, ledsen och besviken.” (Österberg, 2007 s.109-110)  

 

När kvinnorna diagnostiserades med anorexia nervosa fick de en annan identitet än den 

ursprungliga, denna identitet fick ett starkt fäste hos kvinnorna. Anorexia nervosa blev som 

en vän för dem, som även gav en lugnande effekt. Att skapa en ny identitet utan diagnosen 

upplevdes som väldigt svårt, på grund av att kvinnorna kände en trygghet i den gamla 

identiteten och inte ville släppa taget om den. De kunde dessutom uppleva en identitetskris 

då de inte visste vem de nu var innerst inne, det skrämde dem. När kvinnorna skulle byta 
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sin identitet uppstod en strid inom kvinnorna. En strid mellan att vara som alla andra och 

därmed accepterad i samhället, samt viljan att hålla fast vid sjukdomen för att det 

upplevdes som det enda sättet för dem att bibehålla sin identitet, samt uppleva tryggheten i 

denna.  

 

”Vem är jag utan svälten? Utan alla tankar och allt som jag levt för under det 

senaste året? Finns det kvar något? Det är klart att det måste bli ett tomrum. Jag 

har levt för svälten, varit vän med den, delat glädje och sorg med den. Känt mig 

trygg i den och kunnat vila i den.” (Mattsson, 2006 s. 16) 

Att få insikt 

För att tillfriskna från sin sjukdom, anorexia nervosa, beskrev kvinnorna att de var tvungna 

att få insikt i sin sjukdom. Det första steget mot ett tillfrisknade var att acceptera att de inte 

kunde komma framåt i tillfrisknandet genom att prestera och skynda, utan genom att stanna 

upp och acceptera, vara och känna sig fram. Kvinnorna var tvungna att styra sig själva 

inifrån och ut, istället för tvärtom. Det uppnåddes endast genom att de började lyssna på 

vad som var bra för dem och inte vad som var bra för andra.  

 

”Det är helt ensamt i det där fängelset. Kroppen är murarna och självkontrollen är 

cellvakt. Man är inte fri att göra det man mår bra av, inte fri att säga nej, inte fri 

att äta sig mätt, inte fri att njuta. Hur tar man sig ut? Man inser att det är man själv 

som har nycklarna, att man behöver hjälp för att hitta dem – och att det är värt det, 

för att man kan hitta ett liv som är värt att leva. Jag orkade bara krafsa lite på 

muren först, det gjorde ont i naglarna och jag visste för lite om vilken värld som 

väntade på andra sidan. Men efterhand förstod jag att det inte ens var något val. 

Innanför murarna var det tryggt, men om jag stannade där skulle jag svälta ihjäl. 

Psykologer, dietister, präster, coacher kunde ge mig verktyg att gräva med, men jag 

var tvungen att sköta grävandet själv. Det gick långsamt men tillslut började jag 

gräva.” (Nordlund, 2007 s. 166-167) 

 

Kvinnorna uttryckte att de var i behov av att få en insikt om varför just de kunde bli 

drabbade av denna sjukdom, då de funderade på varför de kunde drabbas medan andra 

kvinnor som är lika smala som dem inte drabbas.  

 

”Mamma säger att det är tänket som är fel. Visst det finns människor som väger 

som jag som inte har ätstörningar. Men, mitt tänk att maten är farlig, ångesten som 

är så förknippat med maten. Det är sjukdomen. Inte kilona.” (Mattsson, 2006 s .10) 
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Att känna en rädsla för att bli frisk 

Att vårdas för anorexia nervosa upplevdes av kvinnorna som ett problem, då de ville ha 

hjälp av professionell vårdpersonal för att bli friska, dock ansåg kvinnorna att det var 

jobbigt att vändas ut och in av vårdpersonalen. Kvinnorna hade även en önskan att 

vårdpersonalen skulle hitta på en snabb lösning och göra dem friska på en gång, utan att 

kvinnorna skulle behöva göra något av arbetet själv. När kvinnorna fick en möjlighet till 

professionell hjälp kände de sig både lättade och förtvivlade om vad som skulle ske, då de 

hade en skräckblandad förtjusning. De var lyckliga över att äntligen få hjälp, dock även en 

rädsla över hur det skulle bli att få vård.     

 

"Nu börjar jag bli riktigt rädd. Rädd för Videgården. Rädd för förväntningar att 

jag ska börja tillfriskna nu när jag fått professionell hjälp. Rädd för att höga krav 

ska ställas. Rädd att bli hjärntvättad och fet.”(Mattsson, 2006 s.26) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av att vårdas för sjukdomen 

anorexia nervosa, för att kunna öka sjuksköterskors kunskaper, samt förståelse i ämnet. 

Anledningen att självbiografier valdes som en grund för resultatet, var att självbiografier 

noggrant beskriver människors upplevelser utifrån deras perspektiv. Självbiografier är 

kvalitativt material som inte blivit tolkade av någon annan, oretuscherad, till skillnad från 

vetenskapliga artiklar. Det finns även nackdelar med att använda självbiografier för att 

utföra studien. Nackdelarna är att det inte finns några krav på att biografierna skall vara 

sanningsenliga eller objektiva. (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 

Examensarbetet hade istället kunnat utgå från exempelvis intervjuer som även de är 

obehandlat material, dock valdes detta bort med anledning av att analysprocessen skulle ha 

blivit större och mer tidskrävande. Examensarbetet hade med hög sannolikhet inte kunnat 

slutföras inom tidsplanen, om intervjuer hade valts istället för självbiografier då studien 

genomfördes av en person.  Att utföra examensarbetet på egen hand har haft sina för- och 

nackdelar. En fördel har varit att författaren hade möjlighet att lägga upp sitt arbete själv, 

utan att behöva tänka på någon annan persons studieförmåga. Den största nackdelen av att 

utföra studien själv var att inte kunna diskutera med en studiepartner, och att hjälpas åt att 

lösa problem under arbetets gång.  

I Helsingforsdeklarationen (2008) står det att det skall vara frivilligt att deltaga i 

vetenskapliga studier, och det skall ej upplevas som ett tvång att medverka i den samma 

(a.a.). Då författarna har valt att publicera sina böcker för allmänheten anses deltagandet 

vara frivilligt. Således behöver särskilt godkännande för att användas i studien ej inhämtas. 

Att exkludera tre självbiografiska böckerna som hittades i sökningsprocessen kan ses som 

en nackdel i denna studie, då dessa böcker kunde ha medfört ett starkare resultat. Då dessa 

böcker ej kunde hittas på bibliotek eller bokhandel exkluderas de då det fanns en tidspress 

att slutföra examensarbetet. Att, från kriterierna, exkludera olika följdsjukdomar, som 

patienter med anorexia nervosa kan drabbas av, självbiografier skrivna av eller om män 

och anhörigas erfarenheter från sjukdomstiden kan ses som en svaghet då de exkluderade 

självbiografierna kunde ha används för att få fram ett bättre resultat. Dessa kriterier 

exkluderades, för att det fanns en risk att syftet skulle bli för brett eller helt förlorat. En 

fördel att göra denna exkludering, var att studiens resultat blev mer specifikt än om de var 

inkluderade. Att ej begränsa självbiografierna för en specifik ålder, kan ses om en styrka 

men även som en svaghet. Styrkan är att en bredare grund kunde sammanställas för 

resultatet då ingen bok exkluderades på grund av ålder. Då det även kunde vara väldigt 

individuellt när kvinnorna ville skriva och publicera om sina vårderfarenheter av sin 

sjukdom. Det kan även ses som en svaghet att ej exkludera böcker på grund av ålder, då 

vården har förändrats och förbättras för kvinnor med anorexia nervosa. De självbiografier 

som lades till grund för resultatet var relativt nya, från åren 2004-2007, det kan ses som en 

styrka tack vare att studiens trovärdighet ökar.  
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En av inklusionskriterierna, var att författaren av den självbiografiska boken skulle vara en 

kvinna och utgiven på svenska för att göra en begränsning, dock upptäcktes det senare att 

det ej fanns några självbiografier som var skrivna av män. Det hittades dock biografier som 

var skrivna av anhöriga till män med anorexia nervosa, men det var ytterligare en 

inklusionskriterie att böckerna skulle vara skrivna av personerna själva. Att exkludera 

självbiografier som var skriva på ett annat språk än svenska, kan både ses som en för- och 

en nackdel. En fördel är att risken att det uppstår en felaktig förståelse av texten vid en 

översättning minimeras. Nackdelen av att exkludera andra självbiografier än 

svenskskrivna, är att resultatet kunde ha blivit bättre då fler självbiografier kunde ha 

använts.  

Resultatdiskussion 

Det framgick i denna studies resultat att det fanns både negativa och positiva aspekter med 

att vårdas med andra kvinnor med likadan diagnos som de själva. De negativa aspekterna 

var att kvinnorna kunde uppleva en avundsjuka gentemot de andra medpatienterna, och att 

det även blev en tävling i gruppen om vem som var smalast. Det kunde även bli en positiv 

upplevelse då kvinnorna kunde stötta och hjälpa varandra, samt att känslan av att upplevas 

som annorlunda minskades, det resulterade i att kvinnorna inte kände sig lika ensamma i 

deras tankesätt utan de kände en gemenskap med de andra. Det stärks av kvalitativa studier 

utförda av Colton och Pistrang (2004) samt Skårderud (2007), då kvinnorna i deras studie 

hade en liknande upplevelse av att vårdas med andra kvinnor med anorexia nervosa, även 

dessa kvinnor hade av erfarenhet positiva och negativa upplevelser av detta. Det ansågs 

positivt av den anledningen att de hittade vänner som delade deras erfarenheter, genom 

kroppsspråk och emotionellt stöd. När kvinnorna var med de andra kvinnliga 

medpatienterna upplevde de sig inte som ensamma eller annorlunda. Det kunde dock 

upplevas som negativt, då kvinnorna började jämföra sig själva med de andra kvinnliga 

patienterna som var där samt att de så småningom började tävla om vem som var smalast, 

detta skapade en stor ångest hos kvinnorna (a.a.). Det beskrivs vidare av Skårderud (2007) 

som visar att kvinnorna kan jämföra sin kropp med andra, som orsakade det att deras 

självförtroende minskade, eftersom de kände att de andra patienterna var smalare och 

därmed bättre (a.a.). En reflektion runt detta är att vårdpersonal kan behöva reflektera över 

om det är bra att vårda kvinnor med anorexia nervosa tillsammans, eftersom det finns flera 

studier som tyder på att det finns både för- och nackdelar att vårda kvinnorna på detta sätt. 

Då det kan uppstå en tävling mellan dem, som kan göra att vårdandet av dessa kvinnor tar 

längre tid, då det kan bli svårare för kvinnorna att börja äta eftersom de både kan se och 

höra de andra kvinnorna prata om träning och mat. Det kan dock även vara positivt att 

kvinnor med anorexia nervosa behandlas tillsammans, då enligt denna studie och tidigare 

forskningar, kvinnorna kan hjälp och stötta varandra under vårdtiden.  

Kvinnorna i denna studie upplevde att det var både positivt och negativt med att någon 

annan tog över ansvaret över deras matkonsumtion och träning. Det ansågs positivt då det 

kunde upplevas som en frihet och en lättnad att någon annan tog över ansvaret som 

kvinnorna själva inte ansåg sig kapabla att klara av. Det kunde dock även kännas negativt 

då kvinnorna kände sig skräckslagna av att förlora kontrollen samt en förvirring uppstod, 

då de ej fick möjlighet att bestämma längre. Detta stärks av studien gjord av van Ommen et 

al. (2009) då kvinnorna i den studien uttryckte att det var skönt att förlora kontrollen över 

ansvaret att äta och träna, eftersom de ansåg att de ej var kapabla att göra det själv (a.a.). 
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När vårdpersonalen tar över kontrollen kan det medföra en krock med hur vårdpersonalen 

skall respektera patienternas autonomi. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) skall 

sjuksköterskan alltid respektera patienternas autonomi, det innebär patientens rätt till, och 

möjlighet att fatta egna beslut om dess egen livssituation (a.a.). Det gör det svårt för 

vårdpersonalen att ta över dessa kvinnors kontroll samt deras rätt till autonomi. 

Vårdpersonalen får då tänka på är om kvinnorna är kapabla att bestämma över sin egen 

livssituation eller måste någon annan ta över. Det beskrivs dock i Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) att respekten för patienternas autonomi kan ha olika 

begränsningar, som kan bero på olika funktionsnedsättningar, som kan göra att patienten är 

oförmögen att fatta beslut (a.a.).   

I denna studie upplevde kvinnorna vidare att det var viktigt att få en insikt i sin sjukdom 

för att ha möjlighet att vårdas för sjukdomen, anorexia nervosa, men även för att tillfriskna 

från den. Denna insikt tog olika lång tid för kvinnorna att uppnå, för vissa tog det något år 

medan för vissa kvinnor tog det flera år att uppnå. Det är då viktigt att vårdpersonalen inte 

ger upp hoppet för dessa kvinnor, då för en kvinna i studien att en läkare förklarade för 

henne att de inte längre visste hur de skulle hjälpa henne. Det är då viktigt att vårdpersonal 

inte tappar hoppet om dessa kvinnor, eftersom kvinnorna anser att vårdpersonalen är de 

som skall hjälpa dem. Om vårdpersonalen då tappar hoppet om kvinnorna och även 

uttrycker detta, kan även kvinnorna tappa hoppet om att tillfriskna från sjukdomen, 

anorexia nervosa. Benzein (2012) beskriver hopp som ett grundbegrepp tillsammans med 

tro och kärlek. Upplevelsen av hopp är relaterat till personens grundläggande livssyn, 

vilket måste urskiljas för att förstå meningen med livet. Att känna hopp kan en styrka 

uppstå genom att hoppet hjälper personen att se bortom den nuvarande situationen och 

även få en möjlighet att se framåt (a.a.). Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver att 

upplevelsen av hopp att det kan vara av stor betydelse att för patientens upplevelse av hälsa 

och lindrat lidande att vårdpersonalen har kraft att kunna ge näring åt detta hopp. 

Vårdpersonalen skall även kunna främja patienternas upplevelse av hopp, oavsett vilket 

tillstånd de är i (a.a.).  Det är då viktigt att vårdpersonalen inte förlorar hoppet om 

kvinnorna, då kvinnor som är diagnostiserade med anorexia nervosa behöver känna tillit 

till vårdpersonalen samt att vårdpersonalen inte kommer att tappa hoppet om dem.  Då 

Dahlberg och Segesten (2010) samt Svensk sjuksköterskeförening (2010) skriver att det är 

viktigt att all vårdpersonal har i beaktande att varje patient har olika omvårdnadsbehov för 

att bli tillfredställda fysiskt, psykiskt och existentiellt. Det innebär att vårdpersonalen skall 

ha respekt för patienternas sårbarhet, autonomi, integritet, värdighet samt att kunna hjälpa 

dem att känna mening, tillit och hopp samt att kunna lindra deras lidande (a.a.). 

Kvinnorna i denna studie upplevde att de hade en önskan att de ville bli sedda för den 

person de var och inte för sin diagnos. I studierna utförda av Jenkins och Ogden (2011) 

samt Offord, Turner och Cooper (2006) hade kvinnorna en liknande upplevelse, då det var 

betydelsefullt att bli sedd som en individ och inte för deras diagnos. Då dessa kvinnor 

upplevde att det fanns ett behov att bli sedda som en individ för att ha möjlighet att få en 

känsla av sammanhang då varje kvinna har sin egen livsvärld (a.a.). Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) säger dock att sjuksköterskan skall bemöta, uppmärksamma 

patientens upplevelser samt lidande, genom att lindra dennes lidande och skapa 

välbefinnande för patienten (a.a.). Om vårdpersonalen ser till kvinnornas diagnos istället 

för att se hela människan, kan ett lidande uppstå. Om det ej sker kan dessa kvinnor förlora 

sin känsla av sammanhang, som kan resultera i att de kan bli avskurna från relationer samt 

det dagliga livet. Wiklund (2003) skriver att varje människa har rätt att bli sedd som den 
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människa den är och att bli bekräftad som denna, annars finns det en risk att patienten blir 

behandlad som ett passivt objekt för sjukvården. Då patienten känner sig bekräftad som en 

individuell person, kan lidandet minska samt ökar människans hälsa och välbefinnande.  

(a.a.). 

 

Att skapa en ny identitet, utan sjukdomen anorexia nervosa upplevdes slutligen i denna 

studie som en kamp för kvinnorna. Då kvinnorna upplevde att det var svårt att släppa taget 

om sjukdomen och den identiteten som den medförde, eftersom den hade upplevts som en 

vän och en trygghet för kvinnorna. Då sjukdomen upplevdes som en trygghet så kunde det 

kännas skrämmande att släppa taget om den. Den upplevelsen stärks av studien gjord av 

Williams och Reid (2012) då kvinnorna beskrev sjukdomen, anorexia nervosa, som en vän, 

då de hade en känsla att de behövde sjukdomen för att kunna hantera obehagliga 

situationer, eftersom de ansåg att de inte skulle överleva utan den. Sjukdomen blev då en 

vän för dessa kvinnor, då de inte var ensamma och kände en trygghet i sjukdomen. (a.a.). I 

resultatet i denna studie var det svårt för kvinnorna att släppa sin dåvarande identitet med 

anorexia nervosa. Den tryggheten som de kände via den gamla identiteten, då det 

upplevdes som en kamp för att kunna bli frisk, då kvinnorna senare började förstå att 

sjukdomen har både positiva sidor och negativa sidor. Det kändes som en styrka att 

kvinnorna vågar släppa den gamla identiteten som förknippas av anorexia nervosa. Då 

kvinnorna har levt med sjukdomen samt dess tänk i många år gör det svårare för kvinnorna 

då det kan upplevas som en identitetskris, då kvinnorna inte vet vem de är utan sjukdomen.  

Slutsats 

Denna studie visar att det finns både för- och nackdelar med att vårdas tillsammans med 

andra kvinnor med samma diagnos. De fördelar som framkom var att kvinnorna fann ett 

stöd och en trygghet hos dem, dock kunde det även upplevas som en nackdel att vårdas 

med andra kvinnor, då kvinnorna började jämföra sig med varandra. En tanke som har 

väckts, är om det är det bästa för kvinnor med anorexia nervosa att vårdas tillsammans, 

eller om det är bättre att vårda dessa patienter enskilt. Kvinnorna i denna studie upplevde 

även att de behöver känna sig sedda som den kvinna de är och inte som sin diagnos, då de 

upplevde att de hellre ville ha en sjukdom som syntes och istället för ångest, som de 

upplevde var svårare att erhålla en förståelse. En annan viktig aspekt var att kvinnorna i 

denna studie var att de behövde nå en insikt för att kunna tillfriska från sjukdomen, genom 

att först acceptera att de har sjukdomen, en sjukdomsinsikt. Slutligen är det viktigt att 

vårdpersonalen inte förlorar hoppet för kvinnor med anorexia nervosa, då varje kvinna är 

individuell för kvinnorna att nå en insikt för att förhoppningsvis kunna tillfriska från 

sjukdomen. Det är då viktigt att sjuksköterskorna och annan vårdpersonal inte tappar 

hoppet utan fortsätta hjälp dem i deras vård, eftersom vägen tillbaka kan ta olika långt tid.  
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Klinisk implikation  

Resultatet i denna studie kan användas i den kliniska verksamheten, då den kan ligga till 

grund till ett stöd för sjuksköterskan som vårdar kvinnor med anorexia nervosa. Det kan 

göra att sjuksköterskan får en annan förståelse, samt kan hjälpa dessa patienter att få en 

bättre vård. Då sjuksköterskan erhåller en ny förståelse av hur kvinnor med anorexia 

nervosa upplever sin vård, kan sjuksköterskan ta detta i beaktande och därigenom få fler 

verktyg att använda i vårdandet av dessa kvinnor. Det anses dock behövas mer forskning 

inom detta område, då ett förslag till vidare forskning kan vara att studera hur män 

upplever att vårdas för anorexia nervosa eftersom fler män drabbas av sjukdomen i dagens 

samhälle.  
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