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______________________________________________________ 
 

Bakgrund: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig psykisk sjukdom som främst drabbar 

unga kvinnor. Till följd av extrem matvägran och ökat behov av motion svälter sig dessa 

individer och får allvarliga rubbningar i flertalet organsystem. Syfte: Metod: Studien 

baseras på en kvalitativ studie med en narrativ ansats, där fem stycken självbiografier har 

sammanställts enligt narrativitetsanalys av Dahlborg- Lyckhage (2012). Resultat: 

Resultatet formas utifrån tre kategorier, (1) Att inte hitta sig själv i sin sjukdom, (2) Känna 

maktlöshet när ångesten styr, (3) Ta paus från anorexin och våga vara sig själv. 

Diskussion: Tonåren är en tid då identiteten formas och steget ifrån att ha varit barn till att 

bli vuxen ökar, vilket kan ha en bidragande orsak till att AN utvecklas. Att ständigt leva 

med ångest och lidande gör att dem drabbade ständigt mår dåligt. Familjen är en viktig del 

av tillfriskningsfasen, med hjälp av en god omvårdnad ökar chansen till överlevnad. 

Konklusion: Genom att sjuksköterskan bekräftar patienten, ökar förtroendet mellan dem 

och patienten känner sig mer betydelsefull. På så sätt får sjuksköterskan kännedom om 

patientens låga självkänsla och självförtroende och kan bemöta patienten med öppenhet 

och respekt.  
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Background: Anorexia Nervosa (AN) is a seriously mental disease that mainly affects 

young women. The result of extreme starvation and increased need of exercise these 

women get seriously disorders in almost every organ system. Aim: To illustrate young 

women’s experience of living with Anorexia Nervosa. Method: The study is based on a 

qualitative study with a narrative approach. Five autobiographies have been complied 

through the narrative analysis of Dahlborg- Lyckhage (2012). Results: The result is based 

on three categories (1) Not finding yourself in your illness, (2) Feeling powerless when 

anxiety controls, (3) Taking a break from the anorexia and dare to be yourself. Discussion: 

The teenage years are a time when the identity is formed and the step from childhood 

towards adulthood becomes bigger, which can be one of the reasons why Anorexia 

Nervosa can evolve.  Continuous living with anxiety and suffering makes these patients 

feel bad all the time. The family is an important part of the convalescence phase and with 

the help of good nursing, the chance of survival increases. Conclusion: Through the nurse 

acknowledging the patient, the trust between them increases and the patient can feel more 

important. By acquiring information about the patient’s low self- esteem and self 

confidence, the nurse is able to meet the patient with frankness and respect.  
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INLEDNING 

Anorexia Nervosa är en allvarlig psykisk sjukdom som kännetecknas av att upprätthålla en 

olämpligt låg kroppsvikt, en fast strävan efter tunnhet samt förvridna tankar om 

kroppsform och vikt. Sjukdomen som ofta uppkommer i tonåren har en hög dödlighet, den 

högsta inom den psykiatriska sjukvården (Attia & Walsh, 2007). Folkhälsoinstitutet (2004) 

anger i sin rapport att cirka 90-95% är kvinnor och enbart 5-10% är män som drabbas av 

anorexia. Dagens ideal om slanka kroppar är en bidragande orsak till att unga kvinnor 

börjar banta och brist på självkänsla får dessa personer att tappa kontrollen av sin bantning 

(Glant, 2000; Folkhälsoinstitutet, 2004). Det finns lite forskning om hur en relation mellan 

sjuksköterskor och patienter med anorexia forma. Sjuksköterskor känner ofta att de inte vet 

hur de ska bemöta individer med anorexia (Ramjan, 2004). Det är viktigt att förstå hur 

patienten upplever sin anorexia för att kunna hjälpa dem. För att kunna ge patienten en god 

vård måste vårdaren förstå patientens erfarenheter och känslor av sin sjukdom (Glant, 

2000). Målet med studien är att få reda på vad kvinnor har för erfarenheter av sin sjukdom 

och hur de påverkas av att leva med Anorexia Nervosa. 

BAKGRUND  

Anorexia Nervosa 

Ordet Anorexia Nervosa (AN) betyder ”nervös avmagring” (Råstam- Bergström, Gillberg 

& Gillberg, 1995). Sjukdomen karakteriseras av extrem undervikt och drabbar oftast unga 

flickor mellan åldrarna 15-19 år (Berends, van Meijel & van Elburg, 2012). Anorexia 

Nervosa är en allvarlig psykisk sjukdom som har både medicinska, psykologiska och 

fysiska följder. Sjukdomen förknippas med fysiologiska förändringar i praktiskt taget alla 

organsystem, trots är blodprover ofta normal och fysiska undersökningar visar endast på 

tunnhetsdrag (Lock & Gowers, 2005). 

Diagnosen för Anorexia Nervosa klassificeras utifrån DSM-IV; 

1. Vägran att hålla sin normala vikt, för ålder och längd. 2. Rädslan om att gå upp i vikt 

eller att bli tjock, trots redan undervikt. 3. Störningar i sitt sätt att se på kroppsvikt och/eller 

kroppsform och förnekande av allvaret i sin undervikt. 4. Amenorré, det vill säga frånvaro 

av minst tre på varandra följande menstruationscykler (Attia & Walsh, 2007). Har 

personen ett BMI under 17,5 eller kroppsvikt mindre än 85% av den förväntade vikten kan 

detta också användas som diagnosbestämmelse (Berends et al., 2012).  

Riskfaktorer till utveckla AN är problematik med ätning och sömn i barndomen, tidig oro 

om sin vikt och former med följd av negativ självvärdering, över- ängsliga föräldrar, 

perfektionism och jämförelsen till andra människor (Ahrén, Chiesa, af Klinteberg & 

Koupil, 2012).  Det finns studier som påvisar att tidigare familjehistoria inom 

psykiskohälsa som exempelvis ångest, bulimi eller matmissbruk, ökar risken för AN 

(Machado, Goncalves, Martins, Hoek & Machado, 2014; Attia & Walsh, 2007).  
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AN kännetecknas av avmagring på grund av extremt minskat matintag och ett ökat behov 

av motion. Laxermedel och påtvingad kräkning är metoder som används för att få ner 

näringsintaget. Konsekvenserna av den extrema svälten är minskad metabolism som ger 

symtom som, låg puls, sänkt kroppstemperatur och torr hud (Socialstyrelsen, 2011). 

Behandlingen för AN fokuseras på matvanor, kroppsvikt, kroppsuppfattning och 

avsaknaden av en god självkänsla, funktion i samhället och psykiska problem (Brends et 

al., 2012). Lock och Gowers (2005) förespråkar familjeterapi som ett bra sätt att behandla 

AN. Familjen är ett stort stöd för den sjuke och det är oftast de som tar över ansvaret när 

patienten får komma hem.  

Individer som utvecklar AN lever med en övertygelse om att en slank- och vältränad kropp 

är ett av dagens ideal (Karpowicz, Skärsäter & Nevonen, 2009). Patienter med AN ser inte 

konsekvenserna av att vara underviktig utan de ser fördelarna med att vara smal (van 

Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg & van Meijel, 2009). Personer som drabbats av AN 

är oftast bra på att manipulera sin omgivning och kan på så sätt dölja sin sjukdom. Genom 

att klä sig i stora kläder, undvika gemensamma måltider och påstår att de redan ätit kan 

dem hålla sin sjukdom hemlig (Vandereycken & Van Humbeeck, 2008). 

Självkänslan, självförtroendet och självbilden hos en individ med AN är ofta förvrängd och 

svag. Med självkänsla avses hur individen värderar sig själv som person. En låg 

självkänslan kan leda till känslighet, svårt att ta kritik och motgångar. Individen kan ha lätt 

för att tolka händelser negativt och på så vis får man gång på gång bekräftat att man är 

oduglig. Risken för att drabbas av oro, depression och ångest ökar vid dålig självkänsla 

(Kurtén, 2013). Självförtroendet och självbilden handlar om vad man tror man klarar av 

och hur man uppfattar sig själv. Om inte självbilden bekräftas av andra kan konflikter 

uppstå både inom en själv och gentemot andra. Självbilden förändras också genom livet 

(Kurtén, 2013). 

Hälsa och ohälsa  

Eriksson (1987) förklarar hälsa och ohälsa som en individuell upplevelse med eller utan 

sjukdom där hälsa kan uppstå trots sjukdom samt att ohälsa kan upplevas med friskhet. 

Detta förklarar Eriksson (1987) utifrån ett hälsokors;  

1 

A        B 

2      3 

                              C         D 

4 

En individ som upplever välbefinnande (1) och sjukdom (2) kan erfara hälsa (A) och en 

person som känner välbefinnande (1) och friskhet (3) upplever verklig hälsa (B). Sjukdom 

(2) och illabefinnande (4) erfars som verklig ohälsa (C) samt att friskhet (3) och 

illabefinnande (4)  upplevs som ohälsa (D). Eriksson (1987) beskriver att upplevelser som 

en människa upplever är svåra att tolkas och förstås av andra individer eftersom hälsan 

ständig är i rörelse och förändring. Hälsa är ett naturligt fenomen som innefattar en enhet 



 

3 

 

av kropp, ande och själ. Eriksson (1987) menar med detta att människan inte kan tas ur sitt 

sammanhang utan måste ständigt samspela tillsammans med andra människor och i olika 

miljöer. Människan strävar efter att bli bekräftad för att sedan finna mod och kraft i livet 

och finna sin livsvilja (Eriksson 1987).  

För att få en uppfattning hur en patient med psykisk sjukdom, så som AN, tänker och 

fungerar är det viktigt att se till personens livsvärld. Ordet livsvärld innebär den verklighet 

vi liver i. Hur vi lever och uppfattar vår värld är unikt och personligt (Wiklund, 2003). 

Sjukdom, lidande, hälsa och välbefinnande utspelar sig i en persons livsvärld. Det är 

viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens livsvärld och ha kunskap om individens 

synsätt och erfarenheter av hälsa och ohälsa för att kunna utöva en god omvårdnad 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan ska vara öppen och följsam inför patientens 

livsvärld. Om relationen mellan vårdare och patient formas av öppenhet och samspel 

skapas en god vårdrelation som bygger på ömsesidig respekt. Vårdrelationen är viktig för 

att skapa en mening i omvårdnaden och kan på så sätt öka hälsa och välbefinnande för 

patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Ramjan (2004) 

beskriver relationen mellan vårdgivare och patient som ett ömsesidigt förhållande som 

bygger på förtroende och engagemang, positiv feedback, ärlighet samt icke-dömande 

attityder.  

Lidandet 

När en människas upplevelse av sig själv, som person, hotas då lider människan. Detta kan 

bero på att människan inte tror sig leva upp till sina eller omgivningens förväntningar till 

sitt sätt att vara (Wiklund, 2003). Lidandet är enligt Eriksson (1994) en del av människans 

innersta centrum, en grund för livet och hälsan. Lidandet kan uppkomma ur allt och 

individen kan välja att avvisa eller försköna sitt lidande. Antingen får lidandet en mening 

eller så förnekas dess existens. Att uppleva lidande är att plågas men kan också vara ett sätt 

till försoning (Eriksson 1994). Fortsättningsvis förklarar Eriksson (1994) att ett lidande kan 

hindra människan från att uppleva hälsa samtidigt som hälsa och lidande är förenade med 

varandra. För att kunna uppleva hälsa i ett lidande behöver människan bemästra sitt lidande 

och göra lidandet uthärdligt. 

Patienters lidande har tre ursprung, beroende på vart lidandet uppstår, sjukdoms-, vård- och 

livslidande (Eriksson 1994). Sjukdomslidande uppstår vid sjukdom med fysiska eller 

psykiska symtom som följd. Lidandet kan ta form i smärtor och obehag samt fysiska 

begränsningar som sjukdomen för med sig (Eriksson, 1994). Vid AN är ångest ett 

dominerande symtom som för med sig ett stort sjukdomslidande för den drabbade 

(Hildebrandt, Bacow, Markella, Loeb, 2012). Vårdlidande förknippas med patienter som 

upplever lidande efter vård och behandling eller när det har uppstått en brist i dessa två. 

Vårdlidande kan lindras genom att vårdpersonal är uppmärksam på om patienten upplever 

ett lidande på grund av den vård och behandling som getts. Det är viktigt att reflektera över 

ett vårdlidande, varför och hur det uppstått för att kunna undvika samma lidande för andra 

patienter (Eriksson, 1994). Det sista lidandet, livslidandet, berör hela människan och dess 

verklighet. Livslidandet kan vara mer eller mindre aktivt, men blir mest påtagligt vid 

sjukdom och uppstår utav symtomen av sjukdomen som gör att personen bli begränsad i 

sitt sätt att leva (Eriksson, 1994). Lidandets kamp är som att slåss för sin frihet, att få vara 

och leva som sig själv samt som en fejd mellan gott och ont, lust och lidande som alltid är i 
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rörelse och utgör en kraftkälla som motiverar människan till det goda (Wiklund, 2003). Det 

är viktigt att observera patienters lidande och samtidigt våga konfrontera patienten, för att 

öppna upp sig inför sitt lidande.  

Familjefokuserad omvårdnad 

Ett traditionellt sätt inom vården är att sätta patienten i fokus. Wright och Leahey (2009) 

förespråkar ett mer familjecentrerat tankesätt, för att kunna utför en familjefokuserad 

omvårdnad där familjen ses som en helhet. Wright och Leahey (2009) beskriver helheten 

som viktigare än delarna då alla i familjen blir påverkade när en familjemedlem blir sjuk. 

När en familjemedlem insjuknar rubbas rutiner och det dagliga systemet men genom att 

sjuksköterskan tillämpar ett familjefokuserat förhållningssätt blir alla delaktiga i vården av 

den sjuke och på så sätt ses familjen som en helhet. Varje familj är unik och utgörs av de 

som säger sig tillhöra den. Det centrala i familjefokuserad omvårdnad bör ligga på 

interaktionen mellan hälsa, sjukdom och familj (Wright & Leahey, 2009).  

För att förstå hur ohälsa och sjukdom upplevs av andra är det viktigt att våga samtala om 

sjukdomssituationen för att då komma närmare tron om förbättring (Wright, Watson & 

Bell, 2002). När en familj söker vård för fysiskt- eller emotionellt lidande är det 

sjuksköterskan som avgör kring dialog med familjemedlemmarna, om hur de tolkar 

känslorna, för att sedan finna ett tillfrisknande (Wright, Watson & Bell, 2002). 

Sjuksköterskan ska på ett respektfullt, empatiskt och lyhört sätt kommunicera med 

patienten och dess anhöriga samt möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling av 

den sjuke (Socialstyrelsen, 2005). Genom att sjuksköterskan tillämpar familjefokuserad 

omvårdnad ökar föräldrarnas förståelse och kunskap för sjukdomen och kan på så sätt 

hjälpa sitt barn till att uppnå normal kroppsvikt (Silberg, Lyster-Mensh, Laura & Duval, 

2011; Attia & Walsh, 2007). 

Vårdande Kommunikation  

Enligt Travelbee (2001) krävs en god vårdrelation för att patient och sjuksköterska ska 

kunna kommunicera med varandra. Vidare beskriver hon att kommunikationen är som en 

handling, en process och ett beteende som omfattar fysiska och mentala aktiviteter hos 

avsändaren och mottagaren. Travelbee (2001) betonar att genom kommunikationen 

utvecklar vi våra uppfattningar om varandra. Kommunikationen mellan två personer 

fungerar om budskapet, dem emellan uppfattas och tolkas korrekt. Genom observationer 

avgör sjuksköterskan hur patient eller närstående uppfattar kommunikationen (Travelbee, 

2001). Patienter med AN bekräftar att en god kommunikation, mellan vårdare, patient och 

anhöriga är viktigt för ett tillfrisknande. Sjuksköterskan skall vara empatisk, stödjande, 

förstående och icke dömande (van Ommen et al., 2009). Travelbee (2001) beskriver 

kommunikationen som både verbal och icke verbal. Med verbal kommunikation avses när 

sjuksköterskan eller patienten med hjälp av ord, skriftligt eller muntligt överför budskap. 

Icke verbal kommunikation förmedlar information med hjälp av gester, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk så som gråt, stön, skrik, beröring eller olika symboler som bilder, musik, dans 

och miner.  

Eide och Eide (2012) beskriver att grunden för en vårdande kommunikation bygger på 

empati och aktivt lyssnande. Empati utvecklas av att vara mottaglig gentemot den andra 
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parten samt att förtroende från patienten till vårdare uppnås. För att uppnå förtroende är en 

förutsättning att ett aktivt lyssnande förespråkas i kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och patienten.  Till följd av ett aktivt lyssnade får sjuksköterskan en djupare förståelse av 

patienten och dess livsvärld och kan på så sätt upptäcka särskilda behov hos patienten 

(Eide & Eide, 2012). AN är ett tvångsbeteende som är svårt att ta sig ur och därför behövs 

det ett stöd och ansvarstagande från sjuksköterskor, som att ta över beslut om kost och 

motion (van Ommen, et al., 2009).  Peplau (1991) beskriver sjuksköterskans ansvar i 

relationen till patienten, som att finnas där som ett stöd och en hjälpande hand i svåra 

situationer. För att patienterna ska kunna ändra sitt beteendemönster känner de ett 

beroende av sjuksköterskorna. Att ständigt bli påmind av de kroppsliga konsekvenserna för 

AN är av värde för många patienter, det motiverar dem till att vilja gå upp i vikt och att 

ändra sitt beteende till ett hälsosamt tillstånd (van Ommen et al., 2009). 

PROBLEMFORMULERING 

Anorexia nervosa uppkommer av självsvält och är en allvarlig psykisk sjukdom som främst 

drabbar kvinnor i ung ålder. Faktorer till att människor svälter sig kan bero på 

ambitionskrav, förvriden kroppsuppfattning och låg självkänsla. För att patienter med AN 

ska kunna ändra sitt beteende behövs stöd och uppmuntran ifrån sjuksköterskorna och 

familjemedlemmarna. Det är viktigt att involvera familjen i omvårdnaden och 

behandlingen av patienten för att uppnå ett snabbare tillfrisknande. För att familjen ska få 

kunskap och förståelse för sjukdomen bör sjuksköterskan involvera familjen i vårdandet av 

den sjuke vilket medför mer stöd och förståelse från familjen till den sjuke. 

Av alla som drabbas av AN får ca 30-50% återfall någon gång under livet.  För att minska 

den siffran är det viktigt att som vårdare känna till symtom och tecken på AN, för att kunna 

fånga upp unga kvinnor, innan deras tvångsbeteende blivit farligt. En bra vårdrelation är 

grunden för ett tillfrisknade. Därför är det viktigt att förstå patienters erfarenheter av 

anorexia, hur de upplever och tolkar sin egen sjukdom. Patienter med anorexia är 

manipulativa och gör allt för att få sin vilja igenom, detta försvårar för sjuksköterskor att 

ge bra omvårdnad till patienten. Studien avser att öka förståelsen och kunskapen om hur 

det är att leva med AN samtidigt få en inblick i hur det är att som ung kvinna drabbas av 

AN, vad de erfar och upplever genom sin sjukdom. Sjuksköterskan kan på så sätt, i mötet 

med patienter med AN, forma en god vårdrelation och utöva bra omvårdnad. 

SYFTE 

Syftet med den självbiografiska studien är att belysa unga kvinnors erfarenheter av att leva 

med Anorexia Nervosa.  
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METOD 

Studien är en kvalitativ studie med en narrativ ansats, vilket enligt Dahlborg- Lyckhage 

(2012) innebär att materialet som analyseras har en berättande karaktär. Studien baseras på 

självbiografier för att få fram erfarenheter, så som känslor och tankar kring det valda 

området. Dahlborg- Lyckhage (2012) beskriver biografier som en livsberättelse där läsaren 

får ta del av patienters erfarenheter av att leva med hälsa eller ohälsa, lidande och 

vårdande. Dahlberg (1997) framställer skrivna berättelser som en episod i en människas 

erfarenhet av sjukdom, som på något sätt belyser syftet till den aktuella studien. 

Datainsamling och urval 

Studien är uppbyggd av självbiografier som skildrar unga kvinnors erfarenheter av att leva 

med anorexia nervosa. I sökningen av biografierna exkluderades självbiografier skrivna av 

en närstående eller vårdpersonal på grund av att studien syftar på att få erfarenheter av de 

som drabbats av anorexia. Självbiografier skrivna på annat språk än svenska och biografier 

som tar upp fler ätstörningar eller sjukdomar än AN exkluderades ifrån studien. 

Inklusionskriterierna vid sökningen var självbiografier skrivna på svenska, för att minska 

risken för feltolkning vid översättning samt skrivna av kvinnor som i ung ålder, 14-22år, 

drabbats av anorexia nervosa och tillfrisknat. Självbiografiböckerna skulle vara skrivna 

mellan år 2004- 2014, för att minska urvalet av biografier vid sökningen. 

Sökningen av självbiografier gjordes i databasen LIBRIS, som innehåller data från 

särskilda teman och böcker samt bibliotekskatalogen för Högskolebiblioteket i Skövde. För 

att få fram självbiografier som stämde in på syftet till studien användes sökorden: Anorexia 

Nervosa, Självbiografi och sjukdomsberättelse. Sökorden användes i kombinationer och 

trunkerades för att få fram så speciefika biografier som möjligt. Sökningarna gav träff på 

sextio självbiografier, varav fem stycken passade in på studiens syfte. Av dessa sextio 

biografier var sjutton stycken skrivna före år 2004, elva var skrivna på annat språk än 

svenska, tio var kopior resterande sexton böcker var inte relevanta för syftet av studien. För 

att utesluta biografier, som inte passade till studiens syfte, lästes sammanfattningen och på 

två självbiografier behövdes ytterligare information hittas för att veta om dem var relevanta 

till studien. För att kunna utesluta om de två biografierna svarade på syftet lästes första 

kapitlet samt ett kapitel i mitten av boken, vilket gav en inblick i vad bocken handlade om. 

Självbiografier som analyserats i studien är: 

Samuelson, K. (2007). Ludenben. 

Ludenben är en bok om anorexi och om barnets vägran om att stå på egna ben. I boken 

följs Katarina, en nittonårig tjej som vägrar att bli vuxen, genom självdestruktivt beteende 

försvinner allt ansvar från hennes axlar. Katarina, Ludenben som hon kallar sig, dras 

mellan anorexi, självskadebeteende och missbruk. Ludenben vill bli sedd, men inte som 

alla andra och framför allt vill hon inte bli frisk! Hennes önskan är att bli omhändertagen, 

bli liten, slippa ansvar och måsten. Det råden långa väntetider och platsbrist samtidigt är 

kriterierna för ätstörningsklinikerna höga. Ludenben sammanställer barnminnen, 

ungdomstiden och vården i en poetisk berättelse. 

Mattsson, J, & Gansmoe, J. (2006). Svältland: Landet bortom allt förnuft (: en dagbok om 
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Anorexi). 

Svältland är ett land som lockar med lycka. Lycka om man är tillräkligt duktig, lycka om 

man inte äter, lycka ju mindre man äter. Svältland är ett land bortom allt förnuft. Många 

har emigrerat till svältland, frivilligt och med lätthet. För att sedan förstå hur svårt det är att 

ta sig därifrån. Vattnet som rinner i svältland är tårar, det är ett mörkt och ensligt land. För 

att ta sig ur landet behövs tung utrustning. Det är svårt men det går! 

Nordlund, T, & Bank, S. (2007). Genom helvetet: om fotboll, kärlek och anorexi. 

Genom helvetet skildrar en ung, lycklig tjejs väg till ett liv med ångest och självskada. Hur 

ser helvetet ut inifrån? Vad är det som får en ung, framgångsrik, populär tjej att börja 

svälta sig och misshandla sig själv? Genom helvetet är en öppen, otäck och fascinerande 

bok om erfarenheter och om ett liv som var på väg att ta slut när det såg som mest perfekt 

ut.   

Åkerman, S. (2005). Zebraflickan. 

Zebraflickan skildrar en artonårig flickas kamp för att frigöra sig från sin självdestruktiva 

demon, som har drivit hennes självskadehandlingar så långt att läkarna givit upp hoppet. I 

boken följs flickans tankar, hennes rädsla för att bli frisk och bortglömd, och hennes skam 

över sig själv, men också lyckan när hon upptäcker att världen inte var som hon befarat. 

Österberg, H. (2007). Varje dag har vi en liten tävling. 

Varje dag har vi en liten tävling är en berättelse om en mångårig kamp mot en förrädisk 

sjukdom. Det är en berättelse om träning, yrsel, tjockkänslor och ångest. Men också en 

berättelse om att långsamt ta sig tillbaka till livet. Om vänskap, kärlek, mod och musikens 

starka kraft.  

Analys 

Texterna analyserades utifrån Dahlborg- Lyckhages (2012) analys av narrativitet. Analysen 

utgår ifrån att texten läses först som en helhet sedan i delar och sedan som en ny helhet. 

Analysen av självbiografierna började med att bli bekant med texten genom att biografin 

läsetes en gång, för att få en förståelse för innehållet. Därefter läses biografin minst 2 

gånger, så att ett återskapande av textens viktigaste delar kunde göras. Detta varierade från 

bok till bok, då en del böcker var lättare att återberätta. Dahlborg- Lyckhage (2012) 

beskriver den inledande delen av analysen som den första helheten och som senare 

används för att binda ihop sammanhanget av delarna. Andra delen av analysen, där delarna 

av texten plockas ut, utgår från meningsbärande enheter som beskriver innehållet eller 

innebörden av ett visst sammanhang. Här läses boken ytterligare en gång men med en 

ständig dialog till texten, frågor om vad, hur och när ställdes för att identifiera de 

meningsbärande delarna. Under analysdelen fanns syftet till studien med, för att få ut 

meningsbärandedelar som stämmer överrens med studiens syfte. Enheterna som 

analyserades fram var, meningar, stycken eller ord som på något sätt berörde syftet av 

studien, dessa markerades och skrevs in i ett word- dokument. Stycken, meningar och ord 

delades sedan in i olika färger utefter sina likheter och skillnader. Detta bildade sedan ett 

antal olika underkategorier som sedan bildade kategorier. Dessa namngavs utefter sitt 

innehåll och för att styrka och belysa de olika kategoriernas innehåll användes ett antal 
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citat från de olika självbiografierna. Den tredje och sista delen av analysen utgår från en ny 

helhet. Delarna som tidigare tagits ur texten bildar en ny helhet, kategorier, och då kan 

texten uttryckas på ett nytt sätt.   

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska medverkan i en studie vara ett frivilligt val. 

Studien är grundad på självbiografier, datamaterialet är publicerat för allmänheten av fri 

vilja, detta bedöms som att författarna till självbiografierna samtycker till medverkan i 

studier. Information och samtycke skall genomföras på forskning av människor (SFS, 

2003:406, 13§). Enligt Dahlborg- Lyckhage (2012) skall texterna granskas och analyseras 

med respekt och noggrannhet för att inte texten ska förvridas och feltolkas, vilket 

uppmärksammas av författaren till aktuell studie. Beakta etiska ställningstaganden, såsom 

att redovisa och behandla referenser och datamaterialet på ett korrekt sätt, samt inte 

fabricera, falsifiera data eller plagiera delar av andras arbeten har tagits hänsyn till i studien 

(Medicinska forskningsrådet, 2003).  
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RESULTAT 

Syftet med studien var att belysa unga kvinnors erfarenheter av att leva med Anorexia 

Nervosa, genom att fem stycken självbiografier lästs formades studiens resultat och 

presenteras i tre kategorier och 6 underkategorier. Citat har använts för att tydliggöra och 

levandegör kvinnornas erfarenheter av AN.  

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier.  

_________________________________________________________________________ 

Kategorier  Underkategorier 

_________________________________________________________________________  

Att inte hitta sig själv i sin sjukdom - Känna sig misstolkad och osäker på 

omgivningen 

- När självbilden blir förvrängd och 

skev 

Känna maktlöshet när ångesten styr - Kontroll stillar ångest och kaos 

- Skada sig själv lindrar ångest 

Ta paus från anorexin och våga vara sig själv -familj och vänner ger trygghet 

-andrum skapar lugn och ger energi. 

_________________________________________________________________________ 

Att inte hitta sig själv i sin sjukdom 

Att drabbas av AN är att genomgå en livsförändring som påverkar identiteten och sitt sätt 

att leva. Kvinnorna erfar sig själva som identitetslösa, förvirrade och har svårt att ta till sig 

sin sjukdom. Nordlund (2006) uttrycker att hon har svårt att säga att hon har anorexi, hon 

vill inte tro att hon är sjuk. Samtidigt hade hon svårt att veta vad det var som var sjukt. Var 

det hon, omvärlden eller något annat som fick henne att skada sig själv? För att bli frisk 

från denna hemska sjukdom måste jag acceptera att jag är sjuk. Anorexia Nervosa är en 

sjukdom som bit för bit tar över och kontrollerar en människas liv. Kvinnorna erfar att i 

och med sjukdomen tappar de sin identitet som friska och sunda, och lever istället på ett 

sätt som tilltalar anorexin. Samtidigt erfar kvinnorna det svårt att acceptera anorexin, då 

dem varken ser eller känner att dem själva är sjuka. När sjukdomen eskalerar och blir till 

en del av kvinnorna vet de inte vilka dem är, hur dem ska identifiera sig eller hur andra ska 

uppfatta dem. I och med sjukdomen känner de sig sedda som välmående, smala människor 

och många av kvinnorna är rädda att om de tillfrisknar ska omgivningen se dem som tjocka 

och fula. Kvinnorna önskar sig en sjukdom som syns utanpå inte en som känns inuti 

kroppen 
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Jag skämdes, för jag önskade verkligen att jag haft en sjukdom som syntes utanpå, 

en som alla kunde se och förstå hur ont den gjorde. Det kändes groteskt och 

förbjudet att önska en sådan sak, men vanliga människor förstod att en person med 

ett stort operationssår kunde ha fruktansvärt ont. De kunde däremot inte begripa att 

en ung tjej, som såg glad ut, kunde ha så ont i själen att hon kräktes i sängen för att 

ångesten gjorde så ont. Det hade varit så skönt om de hade sett mitt infekterade sår 

på insidan, om de hade förstått (Åkerman, 2005., s. 23). 

Många av kvinnorna erfar en viss skam och skuld över sin sjukdom och över sig själva. 

Det är viktigt för kvinnorna att få stöd från familj och vänner för att komma ur sitt sjukliga 

beteende och bli av med tvångstankarna. Kvinnorna är ofta oärliga mot sina familjer och 

vänner, de ljuger om hur de mår och framförallt om deras viktnedgång. Kvinnorna ljuger 

för att inte familjen ska skuldbelägga sig själva för vad som hänt dem. De vill själva ta 

ansvaret för sin sjukdom, trotts att de inte vet varför den drabbat just dem själva. 

Jag vill skydda min mamma från sjukdomsmonstrets vassa klor, även om det blev 

så att han rev djupare i mig istället (Åkerman, 2005., s.34). 

 

Känna sig misstolkad och osäker på sin omgivning  

Självförtroendet hos en kvinna med AN är väldigt svagt och lättpåverkat. Att alltid försöka 

passa in och högprestera gör att kvinnorna erfar en stor press på sig själva och när något 

går fel eller dåligt bryts förtroendet ner, bit för bit och till slut finns bara dåliga och sjuka 

tankar om sig själva kvar.  Kvinnorna erfar själva sin svaga självtillit men kan inte fårstå 

varför de tänker som de gör. Komplimanger blir misstolkade och kroppskontakt får de att 

känna sig tjocka, fula och äckliga. Kvinnorna känner sig väldigt ensamma och övergivna i 

och med sin sjukdom, de erfar att vissa vänner tar avstånd och pratar bakom ryggen på 

dem. Kvinnorna beskriver en viss kluvenhet till sitt tillfrisknande, vissa vill bli friska men 

rädslan över att gå upp i vikt gör det svårt för kvinnorna att motivera sig. Kvinnornas 

dåliga självsäkerhet gör att de inte vill gå upp i vikt och bli friska. Trotts att omgivningen 

uppmanar om ett fint utseende och att vikten är bra som den är, har kvinnorna svårt att ta åt 

sig av vad de säger eller så tolkar de, på grund av lågt självförtroende, kommentarerna på 

fel sätt. Mattsson och Gansmoe (2006) berättar i sin bok om hur omgivningens 

kommentarer blev tolkade: 

Kommentarerna som förut gladde mig börjar jag att misstolka. Om någon sa ”du är 

fin som du är nu, nu ska du väl inte gå ner mera” så tänkte jag ”ja, de tycker att jag 

är lagom = halvmullig nu. Och vill att jag ska ha lite övervikt för att känna sig 

trygga”. Men jag vill inte vara någon medelmåtta. Jag vill att de ska tycka att jag är 

smal. Riktigt smal. Smalast (Mattsson & Gansmoe, 2006., s.5). 

 

När självbilden blir förvrängd och skev 

AN är en sjukdom som till en början är svår att förstå och identifiera sig med. I början av 

sjukdomen erfar kvinnorna hälsa och friskhet, samtidigt som omgivningen upplever ohälsa 

och lidande. Kvinnorna såg inte sin egen förtvining och dem förstod inte hur omgivningen 

kunde se dem som smala när dem själva uppfattade sig som fula och tjocka. Åkerman 
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(2005) beskriver hur hon hade svårt att låta någon komma för nära inpå, hon var rädd att 

någon skulle känna hennes fläsk mellan fingrarna. Kvinnornas självbild och självkänsla är 

så förvriden att dem inte känner igen sig själva i spegeln, dem ser en tjock och ful tjej, 

medans omgivningen ser en liten tanig och blek flicka. 

Alla säger att jag håller på att tappa mina byxor, att de bara hänger på mig. De 

förstår inte! De förstår inte att det är min mage som är så stor att den knuffar ner 

byxorna hela tiden. De förstår ingenting! (Österberg, 2007., s. 25) 

Känna maktlöshet när ångesten styr 

Kvinnorna som drabbats av anorexia nervosa har stor erfarenhet av hur det är att ständigt 

leva med ångest, sina inre demoner och rädslor inför livet. Var de än går finns ångesten 

där, den är stark, elak och fängslande. I början av sjukdomen är ångesten den värsta 

fienden, den är svår att kämpa mot och kvinnorna känner sig maktlösa och kontrollerade. 

Desto sjukare kvinnorna blir av AN ökar ångesten och rädslorna inför framtiden.  

Kvinnorna har olika erfarenheter av ångest och vilken form den tar, Åkerman (2005) 

beskriver sin ångest som en inre demon, Lucifer, hon försöker resonera och stå på sig men 

Lucifer lär sig fort vad som får Sofia att tveka och till slut bryter han ner henne. Sofia ser 

Lucifer som sin bästa vän och enda vän, tills hon inser att det går att besegra 

anoreximonstret Lucifer. Samuelson (2004) dras med Herr Panik som också kontrollerar 

och bestämmer i hennes liv. Alla kvinnor kämpar med något som övervakar och styr deras 

tankeverksamhet och bryter ner deras självkänsla och självförtroende så att de till slut 

förlorar sig själva. 

Men det var mitt inre monster, min så hatade, älskade Lucifer som fick mig att göra 

det. Det var han som dödade mig. En sjukdom, inte jag själv (Åkerman, 2005., 

s.27). 

Ångesten uppkommer i situationer när kvinnorna står inför ett val, oftast handlar det om 

mat, ska jag äta och dämpa hungern, eller ska jag inte äta och lindra ångesten. Detta är val 

som många av kvinnorna kämpar med varje dag. Nordlund (2006) gjorde oftast så att hon 

belönade sig med en gnutta mat och straffade sig med en mängd extra motion, det fick 

hennes ångest att försvinna för ett kort tag.  

Men det dunkar och käbblas i hela huvudet när osten ligger där den ska, alltså på 

bondgrova och inte i kylen. Än mer väsnas det efteråt. Jag orkar inte höra er bråka i 

huvudet idag. Mamma orkar inte mer! Ska osten behövas ta bort för att få tyst på er, 

få lite lugn och ro i huset? (Samuelson, 2004., s. 15)   

Kontroll stillar ångest och kaos 

Behov av kontroll är en erfarenhet som kvinnor med AN ständigt måste upprätthålla, för 

att hålla sina inre känslor i balans. Att kunna kontrollera sitt sätt att vara och agera i olika 

situationer gör att kvinnorna känner mindre känslor av ångest och skuldkänslor. Till följd 

av att kontrollen går förlorad känner sig kvinnorna kränkta, mindre värda samt ger sig 

själva skulden över den tappade kollen, vilket ter sig i en ökad ångest. 

Att äta samma mat om och om igen var en del av kontrollen, under en period där 

jag inte kunde kontrollera något annat. (Nordlund, 2006., s. 121) 
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Genom att observera andra, hur de äter och tränar, kan kvinnorna kontrollera sin egen 

träning och matintag på så sätt att de äter mindre och tränar mer. Genom att ha denna 

kontroll erfar kvinnorna ett minskat kaos av inre känslor. När kontrollen förloras, 

exempelvis över sitt matintag, uppstår ett kaos av känslor. Till exempel fick Åkerman 

(2005) erfarenhet av hur det känns att få en ner tvingad slang i näsan, för att få näring. I 

denna situation erfar Sofia ångestfyllda känslor samtidigt som en skrämmande känsla över 

situationen uppstod.    

Skada sig själv lindrar ångesten 

Kvinnorna lindrar sin ångest genom självsvält, självskadebeteende och självmordsförsök. 

Det beskrivs tydligt av kvinnorna, att deras beteende är ett rop på hjälp, ett sätt för dem att 

förklara sig för andra, som inte förstår deras djupa inre sår men även att dämpa ångesten. 

Österberg (2007) önskar att hon kunde visa sin ångest men att hon är för feg. Kvinnorna 

erfar sin ångest på olika sätt, de flesta skadar sig själva genom att skära sig men även att 

straffa sig själv på annat sätt, tillexempel genom svält, motion eller kräkning. Genom att 

skada sig själva får de en bekräftelse från sin ångest och på så sätt får de den att kortsiktigt 

försvinna.  

Jag stod ut en timme till. Sedan gick jag in på skoltoan och skar tre jack i armen, 

som jag sedan lindade in i toalettpapper. I samma stund som snittet delade sig och 

de gula bubblorna under huden syntes för ögat, somnade Lucifer in (Åkerman, 

2005., s.66). 

Kvinnorna är rädda för sin sjukdom och för sig själva. Åkerman (2005) beskriver en 

ständig rädsla till allt, detta skapade en ond cirkel av rädsla. Sofias handlande gjorde att 

hennes ångest och demon, Lucifer, växte och hennes enda utväg var att skada sig själv för 

att visa andra hur rädd och skadad hon var samtidigt som hon ville få en lugn stund utan 

ångest och panik.  

Ta paus från anorexin och våga vara sig själv 

Det sociala livet är en viktig del för kvinnorna, där kan de få en paus från sin sjukdom och 

alla sjukdomskonsekvenser. Kvinnorna erfar ett visst lugn och upplever välbefinnande i 

vissa aktiviteter och/eller sociala kontakter. Kvinnorna beskriver att när dem är med 

personer som dem gillar kan dem vara sig själva, dem behöver inte gömma sig bakom 

sjukdomen. Österberg (2007) vill kunna slappna av och vara på bra humör, vilket hon blir 

när hon får vara med sin bästa vän, även Åkerman (2005) känner ett visst andrum, från 

sjukdomens hemska monster, när hon får gå till teaterlådan.  

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

det finns möjlighet att vara lycklig (Åkerman, 2005., s.167). 

 

Familj och vänner ger trygghet  

Det är hos de närmsta som kvinnorna känner sig trygga och kan slappna av och vara sig 

själva, utan massa måsten och ansvar. Mattsson och Gansmoe (2006) berättar öppet för sin 

familj om sin sjukdom samtidigt som familjen läst på om sjukdomen. Vilket gör att 
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Johanna känner att dem förstår henne och på så sätt får dem en tilltro till varandra, där de 

stöttar och hjälper varandra i tunga perioder.   

Jag är så väldigt trött. Men tacksam att kunna dela mina tankar. Att ibland vistas 

utanför bubblan. Att inte vara ensam (Mattson & Gansmoe, 2006., s. 8 ). 

Genom att umgås med vänner som förstår och stöttar erfar kvinnorna ett välbefinnande. Att 

inte behöva gömma sig bakom sjukdomen, utan istället kunna öppna upp sig och prata 

öppet om sin sjukdom stärker och frigör kvinnorna från sin ångest. Åkerman (2005) vågar 

berätta öppet om sin sjukdom och sjuka tankar för sina vänner på teaterlådan. Trots att 

Sofia inte känner att de förstår henne fullt ut så tycker hon det är skönt att kunna prata med 

någon/några om sin situation. Det får henne att fundera över sig själv och sina val i livet.  

Andrum skapar positiv energi 

Det är viktigt att kunna slappna av och bara vara, utan tankar och måsten. Många av 

kvinnorna har just en sådan plats, där de erfar ett andrum. Åkerman (2005) beskriver sin 

plats, Ljusterö, som ett paradis med änglar. Där kan hon bada, plocka bär och känna sig fri 

från sin anorexia och Lucifer. Det är viktigt för kvinnorna att hitta något som får dem att 

glömma allt jobbigt i livet, ett ställe som gör att de kan leva i nuet, utan sjukdom, ångest 

och rädslor. Nordlund (2006) åker gärna upp till Norrland för att få se dess underbara miljö 

och få andas lite frisk luft. För att kunna slappna av ifrån sin sjukdom behövs inte alltid så 

mycket. Österberg (2007) vänder sig till musiken, då får hon vila från sin anorexi, fastän 

det bara varar i några minuter, så är dessa minuter guld värda för henne. Under dessa 

minuter samlas positiv energi samt att ångest och tankar om självskada försvinner. 

Åkerman (2005) har hittat teaterlådan, som tillåter henne att dansa, sjunga och bara vara 

Sofia. Kvinnorna erfar att när dem kan glömma allt jobbigt för en stund, resulterar det i att 

dem orkar ta sig igenom de tunga perioderna, dem samlar energi och att bara få vara, har 

stor betydelse för kvinnorna och deras överlevnad. 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet tyder på att kvinnorna, från självbiografierna, varje dag kämpar med sina inre 

tankar, ångest, en stor inre skam och skuldkänslor för sitt beteende. Genom att skada sig 

själva på olika sätt får de kontroll över sin ångest men blir samtidigt sjukare. Att identifiera 

sig med sin sjukdom är något som kvinnorna har problem med samtidigt som dee lever i 

sin egen värld, med dåligt självförtroende och en sjuk självbild. Genom sociala kontakter, 

olika aktiviteter och platser upplever kvinnorna ett visst välbefinnande och får en paus från 

sin sjukdom samtidigt som dem samlar energi för att orka leva.   
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DISKUSSION   

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att belysa unga kvinnors erfarenheter av att leva med AN, därför var det 

lämpligt att använda en kvalitativ metod med narrativ ansats. Dahlborg- Lyckhage (2012) 

beskriver motivet för en studie, med narrativ ansats, är att skapa kunskap om hur en 

människa erfar hälsa/ohälsa, lidande och vård. Självbiografier valdes som primärkälla för 

analysen på grund av att biografier ger en klar och djup inblick i hur det är att leva med 

AN.  Biografierna utgör en grund för analyser som har till syfte att ta del av hur människor, 

i olika händelser i livet uppfattar sin värld (Dahlborg– lyckhage, 2012). Kvantitativa 

metoder används för mätningar och kvantifiering med hjälp av matematik och statistik, 

studier byggda på enkäter och frågeformulär är exempel på en kvantitativ studie 

(Backman, 2008).  Därför ansågs en kvalitativ metod mest lämplig för studiens syfte och 

utförande. Genom att tydligt beskriva metoden i metoddelen ökar pålitligheten av studien 

(Kristensson, 2014). Metoden i studien är framställd på ett sätt för att andra skall kunna 

upprepa samma studie som gjorts, vilket enligt Kristensson (2014) ger en hög kvalitet på 

studien och ger större tillförlitlighet. 

Självbiografierna söktes fram i två databaser, LIBRIS och bibliotekskatalogen för 

Högskolebiblioteket i Skövde, båda databaserna innehåller data från böcker och olika 

teman. Sökningarna gav ett bra resultat, sammanlagt sextio självbiografier som handlade 

om AN. Hade fler databaser använts kunde sökningarna resultera i fler biografier, vilket 

kan ha gjort att resultatet av studien blivit bredare och mer tillförlitligt. Sökorden som 

användes för att söka fram självbiografierna var anorexia nervosa, självbiografi och 

sjukdomsberättelse. Sökorden kombinerades och trunkerades vilket gav en bred sökning. 

Om fler sökord använts kunde ytterligare biografier hittats men sökning med fler ord kan 

resultera i biografier som var orelevanta och felinriktade på studiens syfte. Detta kunde ha 

lett till att resultatet inte speglar studiens syfte.  

Urvalen ska enligt Kristensson (2014) vara varierat och brett för att öka tillförlitigheten i 

studien. Denna studie har inte ett varierat urval då inklusionskriterierna var självbiografier 

skrivna av unga kvinnor, utan då menar Kristensson (2014) att urvalet är typiskt för 

fenomenet. Då har författaren avsiktligt strävat efter något specifikt för fenomenet. I denna 

studie är ett typiskt urval unga kvinnor som levt med AN, då de flesta som drabbas är 

kvinnor i ung ålder. Inklusionskriterierna i sökningen av självbiografierna är att kvinnorna 

skulle i tidig ålder ha drabbats av AN och tillfrisknat. Det kan ha påverkat innehållet av 

biografin på så sätt att personen i fråga, har hunnit reflektera över sin sjukdom och kan ge 

en mer djup och reflekterande bild av sjukdomen, vilket ger kunskap och förståelse om hur 

det är att leva med AN. Alla biografier skulle vara skrivna på svenska, för att minimera 

risken för feltolkning vid översättning, detta ansågs inte påverka studiens resultat. 

Självbiografierna sattes i en tidsintervall på 10år, 2004- 2014, för att minska urvalet vid 

sökningen av biografin. Detta ansågs inte påverka resultatet, då åldern på biografin inte 

påverkar erfarenheterna av AN. 

Analysen, av självbiografierna, bygger på Dalborg- Lyckhages (2012) analys av 

narrativitet. Analysen av självbiografierna gjordes med öppenhet och följsamhet till texten 
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för att minska risken för egna värderingar. Dahlborg- Lyckhage (2012) skriver om 

förförståelse och känslomässiga bindningar och hur detta kan påverka resultatet. Genom att 

författaren gjort sig medveten om sin förförståelse om AN samt reflekterat runt ämnet 

minskas risken för att detta ska påverka studiens resultat samtidigt som det gör det 

resultatet mer pålitligt.  

Analysutförandet grundas på Dahlborg- Lyckhages (2012) analys av narrativitet. Analysen 

började med att bli bekant med texten och att sedan läsa texten mer ingående och markera 

meningsbärande ord, meningar och stycken. Denna del av analysen ansåg författaren som 

den lättaste delen. När sedan de meningsbärande delarna skulle sättas i olika subkategorier 

uppstod svårigheter. Ord, meningar och stycken var svåra att särskilja och många passade 

under flera subkategorier. Genom att läsa texten som en ny helhet och sedan som nya delar 

kunde tre huvudkategorier bildas. Fokus på syftet och texten var tvungen att hållas 

konstant och hade en medförfattare funnits hade en diskussion runt resultatet kunna föras 

och på så sätt få alla delar att passa in. Samtidigt kunde det viktigaste och mest väsentliga 

analyseras ur biografierna och skapa ett resultat, därför ansågs det inte negativt att vara 

ensam. För att styrka trovärdigheten i studien har citat presenterats ifrån självbiografierna.   

Resultatdiskussion 

Studiens resultat formades utifrån studiens syfte, vilket är att belysa unga kvinnors 

erfarenheter av att leva med Anorexia Nervosa. Den första kategorin, Att inte hitta sig själv 

i sin sjukdom, beskriver kvinnornas erfarenheter av att genomgå en livsförändring som 

resulterar i identitetslöshet och förvirring inför sin egen kropp. Wiklund (2003) beskriver 

kroppen som en människas identitet vilket innebär att om kroppen förändras, som vid AN, 

förändras människans upplevelse av sig själv samt förmågan att se omvärlden. Detta kan 

resultera i att människan genomgår ett lidande. Lidandet kan uppstå genom att människan 

inte lever upp till sina egna, eller omgivningens förväntningar, till sitt sätt att leva 

(Wiklund, 2003). Studieförfattaren drar slutsatsen att när en individ drabbats av AN 

förändras människans syn på sig själv och dess omgivning, på så sätt att personen inte 

känner igen det egna jaget. Detta stämmer överrens med vad som framkom i studiens 

resultat då kvinnorna erfar det svårt att hitta sig själva i sjukdomen samt att dem stöter 

ifrån sig sin omgivning. Eriksson (1987) teori om hur en människa upplever hälsa och 

ohälsa kan ha en förklaring till varför människor med AN har svårt att identifiera sig med 

sin sjukdom. Eriksson (1987) förklarar hälsa och ohälsa som ett kors, där en individ som 

upplever välbefinnande samtidigt lever med sjukdom kan erfara hälsa och en person som 

känner välbefinnande och friskhet upplever verklig hälsa. En människa som har sjukdom 

och känner illabefinnande upplever verklig ohälsa samt att en människa som är frisk och 

känner illabefinnande upplever ohälsa. Med detta menar författaren att personer med AN 

inte upplever sig själva som sjuka men upplever ohälsa, vilket kan resultera i förvirring och 

oro inför sin egen person. När en människa inte känner igen sin egna gestalt uppstår ett 

lidande (Wiklund, 2003). Eriksson (1994) beskriver lidandet som en del av människan och 

antingen kan man försköna sitt lidande eller avvisa det. Hälsa och lidande hänger ihop och 

är förenade med varandra samtidigt kan lidandet stå i vägen för hälsan (Eriksson, 1994). 

För att lidandet och hälsan ska gå ihop måste personen lära sig att handskas med sitt 

lidande och kan då uppleva hälsa. Resultatet tyder på att när kontroll uppnås så minskas 

ångesten och lidandet och på så sätt mår människan bättre.  
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AN debuterar oftast i tonåren, då människan går igenom en fysiologisk förändring samt en 

social utveckling, vilket kan få följder som att självbilden och självförtroendet blir sämre. 

Tonåren är även en tid då identiteten formas och steget ifrån att ha varit barn till att bli 

vuxen ökar, vilket kan ha en bidragande orsak till att AN utvecklas (Williams & Reid, 

2010).  Detta kan stärkas med denna studies resultat, då kvinnorna beskriver sin självbild 

som sjuklig vilket får följder som svält och matvägran och till följd av perfektionism och 

dålig självbild bryts deras självförtroende ner tills tilltron för sin egen existens försvinner. 

Studier visar på att förhöjda prestationskrav i kombination med dåligt självförtroende och 

låg självinsikt ökar risken för att drabbas av anorexia (Williams & Reid, 2010; 

Hildebrandt, Bacow, Markella & Loeb, 2012).  Detta får studieförfattaren att fråga sig om 

detta kan ha något med dagens ideal, om slanka kroppar och det perfekta utseendet att 

göra. TV- reklam, internet, så som Facebook och Instagram, och tidningar skriver och 

berättar om hur slanka, smala och vältränade kroppar formas. Studier visar på att kvinnor 

som tittar, följer och läser om smala modeller och deras liv uppvisar större missnöje över 

sin egna kropp och person (Ashikali & Dittmar, 2012; Monro & Huon, 2005; Karpowicz, 

Skärsäter & Nevonen, 2009). 

Andra kategorin, Känna maktlöshet när ångesten styr, tar upp kvinnornas erfarenheter om 

att dagligen handskas med ångest och rädslor samtidigt som dem måste bevara sin kontroll. 

Ångest är det starkaste och centralaste symtomet för AN och ligger i grund för nästan allt 

som sjukdomen för med sig, så som självskada och tvångstankar (Hildebrandt, Bacow, 

Markella & Loeb, 2012). Ångest leder till ett stort lidande och är oftast orsaken till att 

ohälsa uppstår. Lidande kan uttryckas olika från individ till individ och vissa människor 

visar sitt lidande och några håller inne sitt lidande (Eriksson, 1994). Vid AN tar ofta 

lidandet och ångesten form i självskada, vilket tydliggörs av resultatet, att när 

ångestkänslor tar över en människas tankar blir följden oftast kräkning, svält eller 

rakblandskärande i handleden. Studier visar på att om individen som drabbats av AN får 

kontroll över mat, kroppsform och vikt minskas den känslomässiga stressen, ångesten och 

på så sätt minskas lidandet för personen (Racine & Wildes, 2013; Hildebrandt, Bacow, 

Markella & Loeb, 2012 ).    

Den tredje kategorin, Ta paus från anorexin och våga vara sig själv, tydliggör vikten av 

nära relationer, så som familj och vänner samt att finna en fristad i form av en plats eller 

syssla. Öhlén (2000) beskriver en fristad där människan är utan lidande samt en plats där 

människan blir sedd och får känna sig betydelsefull. I en fristad kan individen uppskatta 

sin kropp och känna sig värdig samt ge tid och rum till den egna personen att vara sig själv. 

Detta stärks även av resultatet, då kvinnorna upplever att när dem hittat sin fristad, 

speciella plats eller föremål kan dem uppleva välbefinnande och samla positiv energi för 

att orka leva vidare.  

Familjen betyder mycket för den som drabbats av AN på så sätt att dem finns både där som 

ekonomiskt, känslomässigt och fysiskt stöd (Dimitropoulos, Carter, Schachter & 

Woodside, 2008). Familjen består av dem som patienten utpekar till den, det kan vara 

föräldrar, syskon, vänner eller grannar (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är viktigt att 

familjen även blir delaktig i vården av den drabbade, särskilt vid långvarigsjukdom, då 

dem kan ha en avgörande faktor för att återvinna hälsa och välbefinnande för den sjuke. 

Wright och Leahey (2009) tydliggör vikten av familjens del i när en närstående blir sjuk, 

att finnas där, stötta och hålla ihop delarna som faller isär är av vikt för att ett tillfrisknade 

av drabbade ska uppnås. När familjen blir delaktig i vården av den drabbade kan 



 

17 

 

omvårdnaden utföras mer som en helhet, då sjukvårdspersonalen får ta del av den 

drabbades livsvärld. Om personalen informerar familjemedlemmarna blir dem mer 

förstående och uppmärksamma på sjukdomen och på så sätt kan individen som drabbats av 

AN uppnå normal kroppsvikt snabbare (Silberg, Lyster-Mensh, Laura & Duval, 2011). 

Resultatet tyder på att genom nära relationer uppstår välbefinnande och positiva känslor 

trotts sjukdom och lidande. Den positiva energin är ett måste för överlevnad och för att 

komma närmare ett tillfrisknade behövs både energi, familj och vänners stöd samt 

professionell hjälp. Det finns studier på att patienter med AN förespråkar en god 

kommunikation med vårdpersonalen och att professionell hjälp med mat och motion är ett 

måste för att uppnå normal kroppsvikt (van Ommen, et al., 2009; Wright, Watson & Bell, 

2002).  Individen som drabbats av AN vill uppnå en bra kommunikation mellan dem 

själva, dess familj och vårdpersonalen, men för att detta ska ske är det viktigt att 

vårdpersonalen är empatisk, stödjande, förstående och icke dömande. Travelbee (2001) 

beskriver att en bra kommunikation bygger på en god vårdrelation och för att bygga upp en 

vårdrelation behövs förtroende och förståelse från båda parter. Att tillämpa aktivtlyssnade i 

kommunikationen ökar förståelsen för patienten och dess livsvärld och kan på så sätt kan 

särskilda behov hos patienten upptäckas (Eide & Eide, 2012).  

Konklusion och kliniska implikationer 

I denna studie framkommer det att personer som drabbats av AN har svårt att finna sig i att 

dem är sjuka och dem har svårt att ta till sig sjukdomen på så sätt att dem inte känner eller 

ser att de är sjuka. I och med sjukdomen genomgår dem en livsförändring som medför 

förvirring och maktlöshet. Personer med AN lever i en värld med ångest, panik och 

tjockhetskänslor. Att varje dag leva med rädslor av att tappa kontrollen över mat och sin 

kropp gör att dem upplever ohälsa. Trotts detta finns det vissa personer eller saker som gör 

att ett välbefinnande kan uppstå. Nära relationer så som familj och vänner är viktigt för att 

komma till ett tillfrisknade även att hitta en plats eller ett sätt att finna andrum är viktiga 

aspekter överlevnad.  

Genom att få förståelse om hur en individ med AN upplever och erfar sig själv och sin 

sjukdom kan detta underlätta i vårdandet av den sjuke. Att sjusköterskan får kännedom av 

individens dåliga självkänsla och självförtroende kan vårdaren bekräfta patienten och 

dennes lidande och på så sätt får patienten ett ökat förtroende och kan känna sig 

betydelsefull. Genom att upptäcka tidiga symtom och tecken av AN kan sjukdomen 

förhindras, därför är det viktigt att skolan jobbar preventivt mot ätstörningar så som AN, 

särskilt då sjukdomen utvecklas i tidig ålder. 

Studien syftar till att hjälpa sjuksköterskor i mötet med AN patienter. Att öka förståelsen 

för hur det är att leva med AN ska hjälpa sjuksköterskor att utveckla omvårdnaden kring 

patienten. Genom att uppmärksamma hur en person förändras i och med AN, får 

sjuksköterskor en ökad förståelse om patientens livsvärld och kan då lättare individanpassa 

vården. Om sjuksköterskan bemöter patienten med öppenhet och följsamhet bidrar detta till 

en bra vårdrelation vilket är ett måste för ett tillfrisknade av patienter med AN. 

Förslag på vidare forskning är att undersöka om betydelsen av familj och vänners inverkan 

på patienter med AN samt faktorer till upplevt välbefinnande för den drabbade. Detta 

skulle kunna hjälpa till i vården av den sjuka på så sätt att uppnå normalkroppsvikt 

snabbare. Kunskap om erfarenheter av tvångsvård i samband med AN och hur detta 
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påverkar patienten psykiskt är ett annat perspektiv som behövs mer forskning om. Denna 

kunskap bidrar till att minska vårdlidandet för patienten samt att sjuksköterskan blir mer 

medveten om känslan av att bli tvångsvårdad. Detta kan sedan leda till en närmare 

vårdrelation och ökat förtroende för vården. 
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Bilaga 1 

Tabell över sökning av självbiografier 

Databas Sökord Träffar Använda 

biografier 

Uteslutande 

biografier 

LIBRIS (sjukdomsberätt* 

OR 

sjukdomsskild* 

OR 

sjukdomsupplev* 

OR 

patientberätt* 

OR patientskild* 

OR 

patientupplev* 

OR självbio* OR 

biografi*) AND 

anore* 

54 *Zebraflickan 

(2004) 

 

*Ludenben 

(2004) 

 

*När mörkret 

kom (2007) 

 

*15 

självbiografier 

skrivna innan år 

2004. 

*11 var skrivna 

på andra språk 

*10 var kopior. 

*15 

självbiografier 

var orelevanta till 

syftet av denna 

studie. 

Bibliotekskatalogen 

för Högskolan 

Skövde 

Sjukdomsberätt* 

Anorexia* 

6 Varje dag har vi 

en liten tävling 

(2007) 

 

*Svältland 

(2006) 

 

*Genom helvetet 

(2007)  

* 2 var skriven 

innan år 2004. 

* 1 handlade om 

flera psykiatriska 

sjukdomar 
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Bilaga 2 

Exempel på analys av självbiografi. 

Meningsbärande enhet Jag stod ut en timme till. 

Sedan gick jag in på skoltoan 

och skar tre jack i armen, som 

jag sedan lindade in i 

toalettpapper. I samma stund 

som snittet delade sig och de 

gula bubblorna under huden 

syntes för ögat, somnade 

Lucifer in. Jag blev också 

alldeles mjuk i kroppen, som 

balsam i ett nyduschat hår 

(Åkerman, 2005., s.66). 

 

 

Subkategori Genom självskada befrias hon 

från ångest och panik och hon 

återfår kontrollen över sin 

sjukdom. 

 

Kategori Känna maktlöshet när 

ångesten styr. 
 

 

 

 


