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Bakgrund: Bantning som eskalerar resulterar ofta i anorexia nervosa. Riskfaktorer är; 

perfektionism, heriditet för anorexia nervosa eller bulimia nervosa. Kroppens fysiska 

funktioner påverkas negativt och det psykiska måendet sänks. Behandlingen utgår ifrån 

nutritionsbehandling med sex måltider normal mat per dag. Sjuksköterskans fysiska närvaro, 

emotionella stöd och förmåga att göra patienten delaktig är viktigt för tillfrisknandet. 

Delaktighet önskas i behandlingen. Teoretiska utgångspunkter är; Hälsa, Lidande samt 

Vårdande relationer. Syfte: Syftet med denna självbiografiska studie var att beskriva 

kvinnors erfarenheter av att leva med anorexia nervosa. Metod: Kvalitativ innehållsanalys 

med en induktiv ansats där datamaterialet är baserat på åtta självbiografiska böcker. 

Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom två kategorier; Behov av kontroll samt En 

vardag med många känslor och fem underkategorier. Behov av kontroll handlar om att styra 

över maten i brist på annat i livet. En vardag med många känslor handlar om att hur 

kvinnornas liv påverkas av de olika känslorna som präglar vardagen. Konklusion: Denna 

studie har bidragit med ökad kunskap om kvinnors erfarenheter av att leva med anorexia 

nervosa. Identiteten förloras i sjukdomen. Kvinnorna behöver stöd från närstående och 

vårdande relationer med sjuksköterskor. 
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Background: Attempt to lose weight that escalates often results in anorexia nervosa. Risk 

factors are; perfectionism, heredity for anorexia nervosa and bulimia nervosa. The body 

function is affected negatively and the mental wellbeing is depressed. The treatment is based 

on nutritional therapy with six normal meals per day. It is appreciated when the nurse is 

physically present but also giving emotional support. They wish to participate in treatment. 

Theoretical basis is; Health, Suffering and Caring relationships.  Aim: The aim of this 

autobiographical study was to describe experiences of living with anorexia nervosa. Method: 

A qualitative analysis with an inductive approach of the context described where the data is 

based on eight autobiographies. Result:  Two categories emerged from the analysis; Needs 

of control and Everyday life with many emotions and five subcategories. Needs of control 

is about controlling food in lack of something else in life. Everyday life with many emotions 

is about feelings is self-felt in everyday life. Conclusion: This study has contributed with 

increased knowledge about women’s experiences of living with anorexia nervosa. Anorexia 

nervosa is causing identity lost. The women need support from relatives and caring 

relationships with nurses.   
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INLEDNING 

Anorexia nervosa är tio gånger vanligare bland unga kvinnor än män. Cirka 0,2-0,4 procent 

av kvinnorna i åldern 12-25 år beräknas ha sjukdomen (Folkhälsomyndigheten, 2009). 

Sjukdomen innebär begränsning av matintag vilket leder till viktnedgång (Allgulander, 

2014). Hela kroppen påverkas, både psykiska och fysiska funktioner. Sedan år 1990 har 

antalet kvinnor som vårdats för anorexia nervosa tredubblats (Folkhälsomyndigheten, 2009). 

Denna ökning tyder på att anorexia nervosa blir ett allt större problem i samhället. Detta 

leder till att en större andel patienter kommer att ha ett behov av vård. På grund av det 

behöver sjuksköterskor mer kunskap och förståelse om att leva med anorexia nervosa. I 

sjukvårdens verksamheter kan sjuksköterskor möta dessa patienter inom alla områden. 

BAKGRUND 

Anorexia nervosa 

Anorexia nervosa (AN) börjar ofta med att personer tappar kontrollen över bantning. 

Viktnedgång sker för att de inte ser ut så som de vill göra, press och stress att prestera, 

opassande kommentarer från andra, samt högpresterande personlighetsdrag (Allgulander, 

2014). Andra orsaker till AN kan vara svåra familjeförhållanden som bråk i familjen, skilda 

föräldrar, att flytta mellan föräldrar och behöva ta ansvar tidigt (Tozzi, Sullivan, Fear, 

McKenzie & Bulik, 2003). Riskfaktorer för att drabbas av AN är; perfektionism, 

självmedvetenhet, negativa attityder kring deras föräldrars kroppar och deras vikt, oro över 

att känna sig tjock samt hereditet för AN eller bulimia nervosa (Machado, Goncalves, 

Martins, Hoek & Machado, 2014). Ålder för insjuknande är ofta i tonåren (Allgulander, 

2014). Idealvikten som personer med sjukdomen eftersträvar är ofta långt under 

normalvikten. Body mass index (BMI) anger kvoten mellan vikt och längd i meter i kvadrat 

(Ericsson & Ericsson, 2013). BMI kan användas för att räkna graden av undervikt hos 

patienterna (Allgulander, 2014). Denna kan anges som ett mått av svårighetsgraden av 

sjukdomen. För 14-åriga personer är BMI på 17-22 normalt. För personer som är 16 år och 

äldre är normalt BMI 18-24 (Allgulander, 2014). 

Kroppen påverkas av AN (Brown & Mehler, 2015). Symtom på sjukdomen är ofta 

nedstämdhet, nedsatt sexlust, ångest, irritabilitet, förstoppning, tvångssymtom och att dra sig 

undan (Allgulander, 2014). Komplikationer på sjukdomen är exempelvis akut hjärtdöd men 

även metabola symtom som att sköldkörtelfunktionen avtar. Könshormonsyntes störs eller 

upphör vilket ger upphörd menstruation och att brösten förtvinar. Vid graviditet ökar risken 

för fosterdöd och för tidig födsel och barnen har ofta låg födelsevikt. Längdtillväxten blir 

störd och benskörhet är vanligt (Allgulander, 2014). Kroppens skelett, hematologiska 

funktioner, neurologiska funktioner, gastroenterala funktioner samt endokrina funktioner 

påverkas negativt av för lågt BMI (Brown & Mehler, 2015).  
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Självförakt är vanligt problem bland personer med AN (Robinson, Kukucska, Guidetti & 

Leavey, 2015). Ett annat problem är att personerna har bekymmer om tid. De räknar ständigt  

tiden, känner att de har för lite eller för mycket, att de slösar bort sin tid eller behöver fylla 

den med något viktigt. Vid AN kan även depression, hopplöshet, besatthet och 

självmordstankar förekomma (Robinson et al., 2015). Hälften av personer med AN utvecklar 

senare bulimia nervosa (Allgulander, 2014).  

Smith el al. (2016) undersöker patienters upplevelser av AN inom sluten vård. Författarna 

menar att patienter med AN känner att de förlorar sig själva och sin personlighet. De har 

längre inte en fungerande vardag utan sjukdomen är i fokus. De saknar att ha ett normalt liv 

men vet inte längre vad det innebär eller hur de ska göra eller bete sig, det kan vara sociala 

aktiviteter. Patienterna upplever att de saknar självförtroende, självkännedom och 

självkänsla. För att återfå detta behöver de öppna sig för personal och det är utelämnande. 

Det är viktigt med förtroende för vårdare för att kunna skapa en relation. Patienter anger att 

de måste bortse sjukdomen för att kunna upptäcka sig själva och sin personlighet, få 

självinsikt och för att kunna bygga upp självförtroende. 

Behandling vid anorexia nervosa 

Behandling av AN är individanpassad (Allgulander, 2014). I Sverige tillämpas  

nutritionsbehandling. Behandlingen innebär sex måltider med normal mat per dag och målet 

är att patienten ska gå upp 0,5 kg per vecka. Om patienten inte kan äta normal föda kan 

näringsdrycker användas. Läkemedelsbehandling kan förekomma och då är antidepressiva 

läkemedel vanligt (Allgulander, 2014). Hurst och Zimmer-Gembeck (2015) menar att 

kombination av viktuppgång och psykiska faktorer är viktigast i behandlingen och 

tillfrisknandet hos patienter med AN. 

Fitzsimmons-Craft (2015) har i sin studie undersökt hur olika ätperioder påverkar personer 

med AN. Dessa är restriktivt och icke restriktivt ätande där de restriktiva kännetecknas av 

begränsning till max 1200 kalorier per dygn. Restriktivt ätande ökar troligen användning av 

laxerande medel och inspektion av kroppen. Det var troligast att vägning som följd minskar 

under denna period. Icke restriktiva ätperioder kännetecknas av riktiga måltider och 

mellanmål. Under dessa perioder minskar sannolikheten signifikant för; hetsätning, 

användning av laxerande medel, vägning, att hoppa över måltider, dricka för att minska 

hunger och inspektera kroppen. Den icke restriktiva perioden associeras inte nödvändigtvis 

med ökad fysisk aktivitet som följd (Fitzsimmons-Craft, 2015).  

van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg och van Meijel (2009) har i sin studie undersökt 

hur det går att utveckla en tentativ teoretisk modell som förklarar sjuksköterskans effektiva 

omvårdnad vid sluten vård för ungdomar med AN.  Behandlingen består av tre faser. Under 

den första fasen blir patienten inlagd på sjukhus och det centrala är att lära sig äta igen. 

Sjuksköterskorna stödjer patienterna för att få tillbaka ett normalt mönster för måltider. 

Patienterna förklarar att de upplever en stor stress under de första måltiderna i behandlingen. 

De uttrycker att sjuksköterskorna ser till att reglerna kring matsituationerna följs och det är 

mycket hjälpsamt för att få tillbaka ett normalt beteendemönster. Efter måltiderna får inte de 

nya patienterna lämna dagrummet utan tillstånd. Patienterna säger att det betyder mycket att 

sjuksköterskan är där och stödjer med sin fysiska närvaro. I fas två börjar patienterna ta mer 

ansvar för deras ätande och motion. Ska även få tillbaka en mer normal tillvaro som att gå i 
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skolan och vara med på åldersanpassade aktiviteter. Det görs en individuell handlingsplan 

som inkluderar mat och träning som patienterna börjar få ta ansvar för. Genom den 

individuella handlingsplanen känner patienterna att de får stöd. Patienterna får börja med att 

lägga på eget pålägg på smörgåsarna. När det utförs och övervakas av sjuksköterskorna får 

patienterna en känsla av hopp att närstående ska börja lita på dem igen. Patienterna känner 

att det var viktigt för dem att få regelbunden information om ätstörningar. Under denna fas 

får patienterna åka hem på helgerna. Fas tre var väldigt viktig enligt patienterna. Det 

handlade under fasen om att ansvara själva för sin mat och träning men att sjuksköterskorna 

finns där som stöd under hela fasen. Patienterna tillbringar mer tid hemma och börjar även 

gå till skolan. Patienterna känner att de är respekterade och att de är likställda med 

sjuksköterskorna genom stöd som de ger. I studien fann de nyckelfaktorer som är viktiga för 

viktuppgången under behandlingen. Dessa är ansvar, normalisering, struktur och stöd från 

sjuksköterskorna (van Ommen et al., 2009).  

Smith et al. (2016) undersöker i sin studie kvinnors upplevelser av att få behandling inom 

sluten vård. Kvinnorna uttrycker önskan att vara delaktiga i sin vård. Till en början har de 

svårt att anpassa sig till sjukhusmiljön och att vara utan det stöd från anhöriga som de får 

hemma. Dock upptäcker de snart att sjukhuset erbjuder dem en ny trygghet med stöd och 

rutiner. De kan då istället känna oro för att komma hem. Patienter menar att det är viktigt att 

bygga en god relation med vårdare som bygger på förtroende. De upplever det som positivt 

att dela med sig av sina erfarenheter med andra patienter. Tillsammans kan de öka kunskaper 

om strategier för att hantera sjukdomen och få hopp om tillfrisknande. Patienter beskriver 

återhämtningsprocessen som mödosam. Den innebär en fysisk och emotionell kamp för att 

övervinna problem med ätandet. Patienter upplever känslomässig stress och trötthet av att 

behöva arbeta med sin sjukdom men att vårdarnas stöd är värdefullt (Smith et al., 2016). 

Hälsa 

Hälsa rör hela människan och är inte en bestämd upplevelse (Eriksson, 1996). För varje 

människa är hälsa något unikt. Upplevelsen av hälsa ändras beroende på individ och 

situation. Livskraft upplever människan när hälsa är som rörelse. Hälsa som rörelse upplevs 

när människan är med och utvecklar sitt egna liv och sin egen hälsa. Negativa aspekter på 

hälsa kan exempelvis vara att drabbas av sjukdom som är obotbar men även känsla av 

meningslöshet i livet. När människan möter olika hinder i livet och de försöker klara av dessa 

upplever de under den perioden ohälsa. Ohälsa ses när det förekommer sjukdomssymtom, 

både när det gäller fysiska eller psykiska symtom. Upplevelse av hälsa ger generell känsla 

av välbefinnande som kan beskrivas som en känsla som människan uttrycker. Välbefinnande 

är motsatsen till frisk och sund och kan beskrivas som den upplevda hälsan. Grad av 

medvetenhet, känsla av betydelse och makt samt upplevelse av mål är de delar som 

kännetecknar välbefinnande. När människan känner välbefinnande är det en helhetskänsla, 

där både den fysiska och psykiska hälsan är god (Eriksson, 1996). 

Erikssons (1996) hälsokors är uppdelat i fyra positioner. Position A är hur personen upplever 

sin hälsa, kan uppleva välbefinnande trots sjukdom, eller inte vill acceptera att denne lider 

av sjukdom. Position B är hur personens verkliga hälsa, inga symtom eller tecken på ohälsa 

kan identifieras. Position C är hur personens verkliga ohälsa upplevs, kan ändå uppleva sig 
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som sjuk med uteblivna symtom eller tecken. Position D är hur personer upplever ohälsa och 

de känner även ett illabefinnande. 

 
Figur 1. Hälsokorset (Eriksson, 1996, s 46) 

Lidande 

Lidande betyder att lida, pinas och våndas men även att kämpa och att utstå (Eriksson, 1994). 

Det kan också innebära försoning. Lidande berör hela människan och är en del av livet. 

Människan känner rädsla, oro och ångest inför lidandet. Ångesten kan i sig orsaka lidande. 

Lidandet uppkommer när människan inte längre kan uppfatta sig som en hel person. 

Människan ses som en helhet där hälsan är i fokus. Lidande uppkommer då denna helhet 

rubbas. Därav hör hälsa och lidande samman. Till sjukdomslidandet hör symtom som 

sjukdomen medför men även dess konsekvenser, att uppleva sig vara begränsad. I det dagliga 

livet innebär begränsningen att inte kunna utföra aktiviteter vilket kan ge en upplevelse av 

otillfredsställelse med livet. Detta påverkar livet som helhet, inte bara den enskilda 

aktiviteten. Lidandet kan ses som ett döende. I detta tas något bort från människan, något 

konkret eller symboliskt. Därför kan det liknas en dödskamp då människan sörjer det som 

redan är förlorat eller kommer att förlora. I lidandet kan människan förvandlas och kan sedan 

försonas i döendet vilket ger nytt liv. En lidande människa fylls med skuld, sorg, hopplöshet, 

ensamhet och förnedring. I det djupaste lidandet går livskraften förlorad, istället fylls 

människan av livsleda. Trots att lidandet är en del av livet vill lidande lindras och undvikas. 

För att lindra lidandet behöver människan försonas med sitt lidande, detta kan uppnås genom 

att finna en mening till lidandet (Eriksson, 1994).  
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Vårdande relationer 

Omvårdnaden syftar till att stödja människor till harmoni som ger självkännedom, 

självläkande och självomsorg (Watson, 1993). Mellanmänskliga omsorgsprocesser bemöter 

människors subjektiva inre värld och ska stödja människor till att hitta mening i livet, i 

lidandet och främja självkontroll, självbestämmande samt valmöjligheter. Själens fönster 

utgörs av människans tankar och känslor. Anden och själen är inte begränsad till tid och rum 

som kroppen är utan de är fria. När omvårdnaden går utanför den fysiska handlingen, 

processinriktningen och varken är enbart objektiv eller saklig kan kontakt skapas med 

människans emotionella och subjektiva inre värld. Det är därför viktigt med sjuksköterskans 

närvaro i relationen då kontakten skapas. Sjuksköterskor bör besitta särskilda avsikter som 

engagemang, värden och en vilja för att göra mellanmänskliga omsorgshandlingar med 

intersubjektiva ideal. Därmed fås möjlighet att bevara personligheten och det mänskliga för 

sjuksköterska och patient. Genom att finna meningen med sin existens ges större möjligheter 

att nå målen för hälsa om den mänskliga omsorgen är ett intersubjektivt moraliskt ideal. 

Genom detta upptäcks även den egna inre styrkan och självhelande (Watson, 1993). 

Människor behöver en annan människa och någon typ av tro (Eriksson, 1996). I vårdande 

relationer fås en grundläggande styrka genom ansning, lekande och lärande i tro, hopp och 

kärlek. Försvara, vörda, värna, bevara och rena kännetecknar ansa. Ansa är också 

uttrycksformen för kärlek. Vidga gränser, öva och pröva kännetecknar leken. I leken 

framträder den innersta längtan hos människan som ger uttryck för glädje, smärta, 

uppmuntran, finna ro och stöd. Här framkommer tro, hopp och kärlek. I lärandet får 

människan motta och integrera ny kunskap på ett medvetet sätt. Genom lärandet hittas nya 

vägar och möjligheter att växa och öka graden av hälsa (Eriksson, 1996).  

Problemformulering 

Personer med AN har en störd kroppsuppfattning och ofta eftersträvas en vikt som ligger 

långt under normalvikten. Sjukdomen innebär begränsning av matintag för att gå ner i vikt. 

Den påverkar hela kroppens funktioner negativt, både psykiska och fysiska. Ofta behöver 

dessa personer vård. Det finns lite forskning gjord kring kvinnors erfarenheter av att leva 

med anorexia nervosa. Tidigare forskning påvisar erfarenheter av behandling, symtom och 

konsekvenser av sjukdomen. För att sjuksköterskor ska kunna individanpassa vården till 

kvinnors specifika behov behövs det utvecklas ny kunskap där kvinnors erfarenheter och 

känslor tas tillvara. Sjuksköterskor kan möta dessa patienter inom alla vårdområden. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskor har kunskap om hur det är att leva med sjukdomen anorexia 

nervosa för att sjuksköterskor ska kunna ge en god och trygg vård. 

Syfte 

Syftet med denna självbiografiska studie var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva 

med anorexia nervosa.  
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METOD 

I denna studie har induktiv ansats använts där datamaterialet har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys beskriven av Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Induktiv ansats 

innebär att analysera texter förutsättningslös utifrån texter som är baserade på hur människor 

beskriver sina upplevelser. Kvalitativ innehållsanalys syftar till att identifiera likheter och 

skillnader i texter. Denna metod kan hantera stora mängder data och strävar efter att finna 

den objektiva sanningen eller förståelse av ett fenomen. Texten som analyseras ska ses i sitt 

sammanhang som exempelvis kultur. En text har inte enbart en mening utan flera tolkningar 

är möjliga. Koder är etiketter på meningsenheter. Flera koder med liknande innehåll utgör 

kategorier. Fokus finns på manifest innehåll vilket är det textnära och uppenbara innehållet.  

Urval 

Urvalet bestod av åtta självbiografiska böcker. Inklusionskriterier var att de utgår från 

kvinnors berättelser, sjukdomen anorexia nervosa samt självbiografiska böcker skrivna på 

svenska. Exklusionskriterier var män, andra ätstörningar än anorexia nervosa samt icke 

svenska självbiografiska böcker. Ingen begränsning till utgivningsår gjordes. 

Datainsamling 

Datainsamlingen har gjorts via LIBRIS den nationella bibliotekskatalogen. Sökord som 

användes var Anorexia nervosa. Begränsningar som gjordes var: “bok”, språk “svenska” 

samt ämne “ biografi med genalogi”. Denna sökning resulterade i 22 sökträffar. Av dessa 22 

sökträffar var sju dubbletter på grund av olika utgivningsår eller typ av bokform. Ytterligare 

sju av sökträffarna valdes bort på grund av anhöriga skrivit boken eller att boken innehöll 

flera typer av ätstörningar. Åtta böcker återstod och valdes slutligen då dessa uppfyllde 

inklusionkriterierna: se sammanfattning av böckerna i bilaga 1. Böckerna granskades för att 

säkerställa att det stämde med studiens syfte.  

De böcker som valdes är: 

 Daher-Larsson, A.C. & Herlofson, J. (1990). Ormen och jag. 

 Lagerstedt, M. (2015). Kenneths marionett: Min kamp mot anorexin. 

 Mattsson, J. & Gansmoe, J. (2006). Svältland: Landet bortom allt förnuft. 

 Nordlund, T. & Bank, S. (2006). Genom helvetet: Om fotboll, kärlek och anorexi. 

 Strandberg, L. (2000). När mörkret kom.  

 Suhonen Frohm, M. (2008). En anorexisaga. 

 Åkerman, M. (2004). Zebraflickan. 

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

Analys 

Datamaterialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys beskriven av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012). Datamaterialet lästes upprepade gånger av båda författarna för 
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att få en känsla av helheten i dessa. Efter att böckerna var lästa skrevs sammanfattningar av 

dessa. En öppen hållning för texterna eftersträvades i arbetet. Datamaterialet har 

diskuterades för att få en objektiv tolkning av innehållet. Syftet utgjorde en grund för vad 

som eftersöktes i böckerna. Meningar, stycken eller fraser identifierades som var relevanta 

till syftet, så kallade meningsbärande enheter. Dessa kondenserades, abstraherades och 

namngavs med en kod. Koderna i sin tur jämfördes. Detta för att finna likheter och skillnader. 

Därefter grupperades koderna i preliminära kategorier. Innehållet jämfördes inom och 

mellan kategorierna. Detta resulterade i två kategorier med fem underkategorier. Kategorier 

representerar huvudfynden i resultatet det vill säga det som är framträdande. 

Etiska överväganden 

Studien har utgått ifrån World Medical Association (2013). Enligt denna innebär 

forskningsetik att för alla främja och garantera människors respekt och skydda deras hälsa 

och rättigheter. Informerat samtycke krävs från deltagarna i studien, men då 

självbiografierna var publicerade för allmänheten och det var svårt eller omöjligt att ta 

kontakt med författarna. Därför ansågs självbiografierna lämpliga att använda i studien utan 

samtycke från författarna. Texternas mening har i största möjliga mån bevarats genom att 

berättelser återberättades rättfärdigt, detta gjordes genom att respektera det lästa materialet. 

Detta gjordes för att främja författarnas värderingar och integritet vilket beskrivs av World 

Medical Association (2013) som en plikt i all forskning. Därför har det lagts stor vikt vid 

analysarbetet. Dock finns det en risk att texter feltolkats. För att inte ändra texters mening 

citerades texter i vissa fall ordagrant.  
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RESULTAT 

Analysen av de självbiografiska böckerna resulterade i två kategorier med fem 

underkategorier, se figur 1.  

Kategori  Underkategori 

Behov av kontroll Styra kaloriintaget 

Åtgärder för att bevara självbilden 

En vardag med många känslor  Ångest och lindring 

Perioder med växlande humör 

Vägen mot ett tillfrisknande 

Figur 1. Översikt av kategorier och underkategorier.  

 

Behov av kontroll 

Behov av kontroll handlar om att styra över maten i brist på annat i livet. Detta innefattar att 

styra kaloriintaget samt åtgärder för att bevara självbilden. 

Styra kaloriintaget 

Maten beskrivs vara en central del i kvinnornas liv och den kan de också styra. Kvinnorna 

går ner i vikt genom att äta mindre och träna mer. Tankar om kalorier och hur kalorier kan 

förbrännas tar upp all tid. De drömmer drömmar och mardrömmar om mat men äter inte 

förrän de själva anser att de förtjänar att äta. En ständig känsla av hunger finns men förstår 

ändå inte varför de hela tiden tänker på mat. Kan aldrig äta utöver det dagliga kaloriintaget 

av rädsla för att bli tjocka. Panikkänslor kan uppstå exempelvis om de misstänker att det är 

grädde i kaffet istället för lättmjölk. För att ha full kontroll över vad maten innehåller lagas 

maten själva och tar med egen mat när de reser iväg. De flesta spyr upp maten när de känner 

att de har ätit för mycket eller när de känt sig tvingade att äta. Kvinnorna beskriver att ett 

sätt att kontrollera maten är att äta när andra ser och inte äta när de är ensamma. Att bo ensam 

är ett sätt att ha full kontroll, då ingen kan se vad de äter eller inte äter och hur mycket de 

motionerar. De som bott tillsammans med närstående under sjukdomstiden har erfarit 

konfrontationer med föräldrar eller partner på grund av att de övervakar måltider. Det leder 
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till en känsla hos kvinnorna av att ständigt vara övervakad. De upplever sig ha en stabil 

tillvaro när vikten varken går upp eller ner och de kan räkna sitt kaloriintag. Det eftersträvas 

att äta så lite som möjligt. Samtidigt som  lite av hungern vill stillas infinner sig en känsla 

av vara dålig att inte kan stå emot hungern. De bestämmer med ögonen vad de ska bli mätta 

på och inte med mättnadskänslan. 

Kvinnorna beskriver att förloras när siffrorna på vågen döljs både hemma och hos 

sjuksköterskan och de vet inte om det skett en förändring i vikten. De känner att de måste 

väga sig när de ser en våg. Planerar sina dagar i detalj och i förväg om de vet att det kommer 

komma tillfällen då de är tvungna att äta utöver det tänkta matintaget. De drar då ner på 

kaloriintaget innan den måltiden för att inte behöva få i sig onödiga kalorier. Det ger en 

känsla av stolthet. När de misslyckas med maten känner de sig misslyckade och får ångest. 

Det gör det svårare för kvinnorna att slappna av. Behovet uttalas på olika sätt, vissa fokuserar 

på motion, andra kan fokusera på att sköta magen med laxerande medel för att få en känsla 

av renhet. Renhet kan även kännas när de inte äter. 

Strandberg (2000) skriver: 

Svältandet gick inte ut på att ta död på mig själv, utan snarare på att uppnå renhet och 

kontroll. Jag blundade för sanningen och lyssnade inte till mitt förnuft, som sade att alla 

behöver äta för att överleva. Jag trodde (nästan) att jag var ett anatomiskt undantag, att jag 

klarade mig utan att äta, men förstod att andra inte gjorde det. (s. 117) 

Kvinnorna känner sig duktiga när de avstår från onyttigheter men flera av dem uttrycker en 

önskan om att kunna släppa och exempelvis köpa godis när suget finns. De känner att de inte 

får eller kan, samtidigt som de var rädda för att börja frossa i sig onyttigheter och därmed 

tappa allt.  

Åtgärder för att bevara självbilden 

Kvinnorna beskriver att de inte vill må dåligt men de vill heller inte gå upp i vikt. De tror att 

viktnedgången kommer få dem att må bra. De har svårt att erkänna för sig själva att de mår 

dåligt. Väljer att inte lita på när närstående säger att de har blivit smala men uppskattar ändå 

att omgivningen ser viktnedgången. Blir glada över att deras slit har gett resultat när någon 

uppmärksammar viktnedgången. Har ständigt koll på hur mycket andra äter eller rör på sig 

i relation till sig själva. Deras upplevelser är att det är viktigt att ingen annan äter mindre 

eller motionerar mer. Det är provocerande när personer i omgivningen går ner i vikt när de 

själva äter för att gå upp i vikt. Hur mycket de än tränar blir de aldrig nöjda, strävar alltid 

efter att vara bäst, även som anorektiker. Kvinnorna upplever att de fastnar i ett mönster där 

de bestraffar sig själva när de anser att de misslyckats och belönar sig när de tycker att de 

förtjänar det. De sysselsätter sig största delen av tiden för att tysta tankar och bränna kalorier. 

Det kan vara att dammsuga, stå istället för att sitta eller håller uppe benen när de sitter. De 

väljer ofta att klä sig i stora kläder som ska dölja deras tjocka kroppar. Bär även svarta kläder 

för att påvisa sin sinnesstämning och smälta in i omgivningen.  

AN medför isolering och känslor av att vara mycket ensamma vilket även ger ångest. Sociala 

sammanhang undviks, som att träffa kompisar på grund av att det ofta kretsar kring mat. De 

känner att de inte orkar hitta på ursäkter för att inte äta. Osäkerhet kan kännas kring hur det 
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sociala samspelet fungerar för att de lever i en skyddad miljö med antingen ensamma, med 

familj eller partner. Ett sätt att behålla kontrollen är genom att ljuga om mat och motion. 

Lögnerna kommer till genom sjukdomen som säger till kvinnorna att ljuga. De säger till 

omgivningen att de redan har ätit, ska äta eller att de inte är hungriga. Motion kan ske tider 

på dygnet när ingen märker och berättar inte om det. Ett exempel är att de får skjuts till 

arbetet eller skola för att minska motionen men sedan går de en rask promenad innan de 

börjar dagen. Döljer sin sjukdom genom att visa att de har kontroll över maten. Det kan ske 

genom att ta en lagom stor portion mat som de ska kunna behålla men som ändå inte kommer 

vara tillräcklig men gör omgivningen nöjda. De kan sedan kompensera för detta i efterhand. 

Det kan ske genom att de tränar, spänner muskler, slänger mat, äter mindre nästa måltid eller 

kräks i smyg. 

En vardag med många känslor  

En vardag med många känslor handlar om att hur kvinnornas liv påverkas av de olika 

känslorna som präglar vardagen. Detta innefattar ångest och lindring, perioder med växlande 

humör och vägen mot ett tillfrisknande. 

Ångest och lindring 

Kvinnorna upplever ständig ångest som kväver dem. De misstänker att oro och rädsla kan 

härstamma från avsaknaden av trygghet. Det kan handla om att de misstänker att de glömt 

något eller att de gjort något dåligt. Matsituationer väcker ångest, de tror att de kommer att 

gå upp flera kilo i vikt när de äter något utanför det planerade matintaget. De känner att 

kroppen sväller. När de inte har kontroll eller presterar tillräckligt bra kommer ångesten och 

den blir outhärdlig. Ibland upplever kvinnorna att ångesten är så svår att tankar om att avsluta 

sitt liv uppkommer. De längtar till att känna lugn och vara fria från ångesten. Den värsta 

ångest kommer på natten men det hjälper att känna en närhet. Ångesten och tankarna 

kommer även när de är stillasittande och inte sysselsatta, de känner då rastlöshet. Ångest 

lindras också när någon annan tar beslut kring mat och motion. De beskriver att de ser sig 

själva som själviska när de äter men de intalar sig att de gör det för att de närstående ska må 

bättre. De slipper då stå till svars för ångesten och de kan äta och avstår från motion för de 

närståendes skull. I takt med viktuppgång ökar ångesten och den lindras när det är någon 

annan som tar åt sig skulden för den viktuppgång som sker. Mattson och Gansmoe (2006) 

beskriver känslan av att inte ha kontroll “Jag är så väldigt trött. Men tacksam att kunna dela 

mina tankar. Att ibland vistas utanför bubblan. Att inte vara så ensam” (s. 8).  

Kvinnorna döper ofta sin ångest, den talar till dem och beskrivs som den sjuka sidan. De 

beskriver att de har friska och sjuka tankar. De friska tankarna säger åt dem att äta medan de 

sjuka tankarna säger att de är äckliga som äter. Det är de sjuka tankarna som bestämmer och 

vrider på sanningen vilket leder till att kvinnorna har svårt att lita på vad andra säger. Det är 

en ständig kamp inom och mellan sig och omgivningen på grund av ångestens olika sidor. 

Ångesten finns hela tiden hos dem på grund av den ständiga oron för de kommande 

måltiderna även inför nästa dag, samt sociala sammanhang. De känner en generell oro för 

framtiden, att mista folk i sin närhet.  
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Kvinnorna skadar sig själva för att känna fysisk istället för psykisk smärta. Även för att visa 

sitt dåliga mående för att få omgivningen att förstå. Det uppstår en känsla av lätthet att bli 

av med de sjuka tankarna men är rädda och litar inte på sig själva eller vad de är kapabla till. 

De skadar sig själva på olika sätt genom exempelvis bestraffningar så som förbud att äta tills 

hungern är outhärdlig. Fysiskt genom motion, påtvinga kräkningar eller skära sig. 

Självskadebeteendet är ett sätt att bli av med ångest. 

Perioder med växlande humör 

Sjukdomen präglas av ett mycket växlande humör, ena stunden känns allt bra till att nästa 

stund kännas dåligt. Känslor som att vara tjock, äcklig, tom, värdelös och sorgsen 

förekommer. De upplever att de känner skuld för hur de åt innan de blev sjuka, men förstår 

inte varför de inte är lyckligare nu. Kvinnorna skildrar att de får dåligt samvete när deras 

närstående är ledsna och oroliga. De beskriver även att de får känslan av att andra tror att de 

är sin sjukdom och inte har någon personlighet kvar. Skev kroppsuppfattning beskrivs. De 

upplever att de ser hur tjocka de är i spegeln, kroppen är slapp, som en fettklump som 

kommer att explodera av allt fett eller hur fettet väller ut över byxkanten. Trots att de känner 

hur benen sticker ut och att andra säger att de ser höft- och nyckelben som sticker ut ur 

huden. Flera av kvinnorna fick se sig själva på bild och förklarar hur chockade de blir när 

bilden inte stämmer med vad spegeln visar. 

Lagerstedt (2015) skriver: 

“Ser du nu hur smal du är?” sa mamma till mig. Jag svarade inte utan stirrade bara på bilden. 

Det var jag. Försiktigt kände jag på min mage, utan att släppa blicken från bilden. Min mage 

var platt, precis som på bilden. Jag kände mina revben lika tydligt som man såg dem på 

bilden och för första gången på mer än ett år kände jag mig smal. (s. 312) 

 

Kvinnorna uttrycker hur svårt det är att gå ifrån den dröm de kämpat för länge, att gå ner i 

vikt men nu istället öka i vikt. Det som de arbetat för är plötsligt helt fel. De beskriver att de 

känner att sig tvungna att leva upp till det sjukdomen innebär. Uttrycker att de går miste om 

roliga saker i livet, att de känner sig begränsade i vad de kan göra och vad de får äta. De 

tröttnar på sitt beteende men vänjer sig med sina tankar, att det blir ett sätt att leva. I sociala 

sammanhang tycker de sig känna andras blickar och att det beror på att de är tjocka, äckliga 

och fula. Österberg (2007) beskriver att hon har sig själv att skylla för de begränsningar hon 

gör “Jag är mitt eget helvete” (s. 144).  

Rädsla uppkommer i olika sammanhang. De känner rädsla för att gå upp i vikt och bli tjock 

men fortfarande må dåligt. Det kan vara rädsla för att trotsa sjukdomen eller för att bli frisk 

och inte veta vilka de är utan sjukdomen. Det kan även vara att andra ska tro att de är friska 

för att de har gått upp i vikt och inte få den uppmärksamheten som sjukdomen tidigare gav. 

Strandberg (2000) beskriver sin rädsla “Jag var rädd att omgivningen inte skulle bry sig om 

mig om jag åt och gick upp i vikt. Svältandet hade ju blivit mitt sätt att synas, att ta plats. 

Människor såg mig” (s. 66). 

Sjukdomen är en stor del av kvinnornas identitet och de ser sjukdomen som en trygghet. 

Även om de vill söka hjälp känner de en rädsla för att göra det på grund av att de lämnar sin 

trygghet. Rädslan bottnar också i att de tror att de inte är tillräckligt sjuka för att få hjälp. De 
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är sedan rädda för att inte nå upp till förväntningar från omgivningen om att tillfriskna. Om 

de tillfrisknar tror de att de kommer att bli övergivna av närstående och vårdare för att de 

inte längre kräver stöd och vård. De känner rädsla för vad omgivningen ska säga om de äter. 

Kvinnorna beskriver att det är psykiskt påfrestande när andra rör vid dem. De vill inte att 

andra ska se eller röra deras tjocka och äckliga kroppar. Ändå längtar de efter närhet, 

bekräftelse, att höra att de är fina och att de duger. Kvinnorna önskar att de har något konkret 

fel, som ett brutet ben. Kvinnorna vill bli bekräftade av omgivningen och av vården, när de 

inte får bekräftelse kommer de sjuka tankarna. 

Vägen mot ett tillfrisknande 

Det finns en längtan hos kvinnorna till att leva ett vanligt liv utan begränsningar. De vill 

kunna äta utan att behöva tänka efter. Andra ska kunna lära känna dem som de personer de 

är, inte enbart sjukdomen. De lär sig att de måste konfrontera sina problem och arbeta med 

negativa känslor, för att komma ur dem. Det gör att de känner mindre ensamhet. Till en 

början är kvinnorna inte säkra på hur de kan bli friska eller om de ens vill. De förklarar att 

de inte kan vara anorektiker för att de är så tjocka eftersom deras uppfattning är att 

anorektiker är smala. Även om kroppen signalerar om sjukdom förnekar kvinnorna att de är 

sjuka. Strandberg (2000) skriver “Jag har lärt mig att blunda för allt som tyder på att 

någonting är fel. Kroppen skriker, men jag vägrar lyssna. Jag är inte sjuk” (s. 44).  

Kvinnorna beskriver att de inte förstår varför tankarna upptas av mat. De beskriver att de 

själva kommer att kunna sluta gå ner i vikt när de är tillräckligt smala. Först vid 

tillfrisknandet börjar kvinnorna ta till sig informationen om vilka konsekvenser sjukdomen 

kan medföra. En av kvinnorna beskriver hur hon vid ett tillfälle förstod att hon kanske aldrig 

skulle kunna få barn. Den kvinnan fick då en drivkraft att bli frisk. 

Vid tillfrisknandet beskriver flera av kvinnorna att de inser att de har alldeles för mycket att 

leva för och att sjukdomen är ett långsamt självmord. Kvinnorna beskriver att de inser att 

sjukdomen har inneburit en omedveten strävan efter att bli liten och bekymmersfri igen och 

inte behöva ha ansvar. För att bli friska beskriver kvinnorna att de behöver trygghet, rutiner 

och stabilitet. De beskriver att rutinerna för mat och motion är viktiga och blir ett sätt att 

behålla kontrollen. De måste inte alltid vara perfekta, utan de kan tillåta sig själva att vara 

svaga och ledsna. Istället för att isolera sig vågar de nu be om hjälp. De inser att det inte är 

värt att plåga sig själva när de kan må bra och vara lyckliga. Både under och efter 

tillfrisknandet av sjukdomen finns en del sjuka tankar kvar men att de lärt sig hantera dem. 

Kvinnorna beskriver att det tar lång tid att bli frisk men inser också att det tog många år att 

bli sjuk.  

Lagerstedt (2015) skriver: 

Jag är med i det underbara; min glasbur är borta. Jag känner, på riktigt. Det är ju det här som 

betyder någonting. Det är det här jag älskar. Vad spelar det för roll vad jag äter? Om jag har 

kontroll eller om jag är tjock eller smal? Jag är ju lycklig. Varför ska jag plåga mig själv för 

att vara smal när detta betyder så mycket mer? Det är ju såhär det ska vara, så här det ska 

kännas. Jag ska vara lycklig. Jag ska vara fri. (s. 365)  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) har tillämpats 

vilket är relevant för denna studie då erfarenheter ska belysas. Kvalitativ innehållsanalys är 

en bra metod att använda vid olika syften och oavsett hur van forskaren är. Åtta böcker lästes 

och det ansågs räcka för att få ett fylligt resultat. Ingen begränsning gjordes till utgivningsår. 

Resultatet påvisar att kvinnornas erfarenheter är lika över tid och det kan stärka resultatets 

trovärdighet. Självbiografiska böcker har studerats på grund av att kvinnorna beskriver sina 

egna erfarenheter. Vetenskapliga artiklar valdes inte då författarna i dessa beskriver kvinnors 

erfarenheter och därför kan det finnas risk för att de gjort en egen tolkning. Intervjuer kan 

med fördel användas då det finns möjlighet att ställa öppna frågor samt följdfrågor 

(Danielson, 2012). Dock är tidsramen otillräcklig för detta. 

Om sökningen inte hade begränsats kunde fler böcker hittats vilket kunde ha gett ett bredare 

resultat med mer material vilket gör det mer tillförlitligt. Om fler sökdatabaser hade använts 

kan självbiografier funnits som inte är med i LIBRIS. En styrka är att båda författarna har 

läst allt material. När resultatet skrevs lästes den markerade sidan igenom helt för att inte 

ändra författarna till de självbiografiska böckernas mening. Under analysen har diskussion 

förts. Det kan ändå finnas risk för feltolkning av materialet. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) skriver att olika tolkningar är möjliga och giltiga trots olikheter. Citering 

användes för att kvinnornas exakta beskrivning tydligare ska träda fram och därmed öka 

trovärdigheten.  

Överförbarhet betyder att studiens resultat kan implementeras på andra situationer eller 

grupper (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En välbeskriven urval, datainsamling och 

analys stärker överförbarheten då de olika stegen kan följas. Överförbarheten anses vara 

möjlig vid liknande kulturer som den svenska men inte garanterad vid kulturer som skiljer 

sig. Resultatet är baserade på kvinnornas erfarenheter och dessa kan ses som liknande oavsett 

vart kvinnorna är bosatta i Sverige och eventuellt även i andra länder. Endast kvinnor har 

studerats då resultatet kunde ha påverkats om män även hade tagits med i studien. Det finns 

få självbiografier som är skrivna av män, därför fanns risk för att de kunde blivit 

underrepresenterade och resultatet mindre tillförlitligt. Eftersom en begränsning gjordes till 

endast böcker skrivna på svenska lämnas andra kulturer ute och därför visar resultatet hur 

det ser ut i Sverige. Trovärdighet stärks av att kunskapen i resultatet är rimligt och giltigt 

(Wallengren & Henricson, 2012). Ett giltigt resultat lyfter fram det karaktäristiska som är 

representativt eller typiskt för ämnet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Resultatet 

beskriver erfarenheter av att leva med anorexia nervosa och det är det framträdande som 

speglas i kategorierna. Tillförlitlighet kan påvisas genom hur förförståelse beskrivs 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Förförståelse för ämnet var kunskaper från 

sjuksköterskeutbildning samt personliga erfarenheter. Diskussion fördes för att se till att 

bortse från detta. Under analysen har en kritisk hållning funnits mot resultatet som kommit 

fram för att inte göra egna tolkningar.  

Gällande etiska överväganden ansågs det viktigt att inte kränka författarnas integritet eller 

ändra deras mening på grund av det användes World Medical Association (2013). 

Analysarbetet har varit en viktig del för att se till att berättelserna återberättas rättfärdigt. Det 
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vore fördelaktigt om samtycke hämtats från författarna till de självbiografiska böckerna. 

Dock finns böckerna tillgängliga för alla att läsa och bokförfattarna skriver att de gärna vill 

att andra ska ta del av deras erfarenheter. 

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att behov av kontroll upplevs när kvinnorna förlorar kontrollen 

över saker i livet och då istället kontrollerar maten. Orsaker till sjukdomen kan vara svåra 

familjeförhållanden och att behöva ta ansvar tidigt (Tozzi, Sullivan, Fear, McKenzie & 

Bulik, 2003). Av resultaten framgår kvinnornas önskan efter att åter bli små och fria från 

ansvar. De uppskattar därför när någon annan tar beslut åt dem eller tar på sig ansvaret för 

deras viktuppgång. Riskfaktorer för AN är enligt Machado, Goncalves, Martins, Hoek och 

Machado (2014) bland annat perfektionism och självmedvetenhet. Kvinnor anses ha höga 

krav på sig själva att vara bäst på allt, i skolan, på träning och även som anorektiker. De höga 

kraven tar de även med sig in i sjukdomen, de gör allt de kan för att gå ner så mycket i vikt 

som möjligt. Det tankesättet gör det svårare för kvinnorna att ta sig ur sjukdomen då de inte 

vill misslyckas med att vara anorektiker. De höga prestationskraven kan ses som negativa 

när kvinnorna använder det till något som skadar dem. Av detta kan kvinnor uppleva 

välbefinnande dels på grund av avsaknaden av sjukdomsinsikt men även för att de känner 

att de når sina mål (Eriksson, 1996). 

Av resultaten framgår behovet av kontroll, detta kan sättas i relation till Erikssons (1996) 

hälsa och ohälsa. Hälsa rör hela människan, det är något som varje enskild människa 

upplever och är unikt för denne och dennes situation. Motsatsen till hälsa är ohälsa och 

förekommer när kroppens psykiska eller fysiska del får sjukdomssymtom. Hälsokorset 

beskriver hur människor kan uppleva hälsa och välbefinnande (Eriksson, 1996). Resultaten 

påvisar att kvinnor med AN upplever hälsa och vill inte acceptera att de lever med sjukdom. 

Därmed befinner de sig i position A i hälsokorset, eftersom de ser sin viktnedgång som 

positivt, fast tecken på sjukdom finns. De ser inte sig själva som sjuka på grund av att 

människor med AN är smala och inte tjocka som de själva. Kvinnorna lyssnar inte på sin 

kropp som visar tecken på sjukdom både psykiskt och fysiskt. De anser att viktnedgången 

kommer att göra så att de mår bra och därför ignorerar de dessa tecken.  

Resultaten tydliggör att kvinnorna sysselsätter sig för att tysta sina tankar och för att 

förbränna kalorier. Robinson, Kukucska, Guidetti och Leavey (2015) beskriver personers 

bekymmer om tid och att de känner att de måste fylla sin tid med något betydelsefullt. Detta 

kan kopplas till lidande (Eriksson, 1994). När de sysselsätter sig upplevs hälsa då de kan 

bortse från sin sjukdom för att lidandet sätts åt sidan och en helhet upplevs. King och Turner 

(2000) undersöker i sin studie hur sjuksköterskor upplever att vårda kvinnor med AN. 

Sjuksköterskorna beskriver att det är en utmaning på grund av kvinnorna som är opålitliga 

och vilseledande. Sjuksköterskorna får svårt att lita på kvinnorna då de har tidigare 

erfarenheter av att vårda kvinnor med AN relaterat till opålitlighet och vilseledande 

handlingar. Sjuksköterskorna vill ha ett öppet sinne men det blir svårt när de inte känner tillit 

och känner misstro (King & Turner, 2000).  
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Av resultaten framkommer att i en vardag med många känslor behöver kvinnorna trygghet, 

rutiner och stabilitet i behandlingen. van Ommen et al. (2009) anser att det är viktigt att återfå 

normalt mönster för måltider samt att patienterna ska ta ansvar för sina måltider och sin 

träning. Under hela förloppet stödjer sjuksköterskor patienter kring måltider och efter med 

sin fysiska närvaro som upplevs positivt. Hurst och Zimmer-Gembeck (2015) anser att det 

är viktigt med en kombination av viktuppgång och psykiska faktorer. Resultaten tydliggör 

att kvinnorna inser efter en lång tid att de är sjuka och det påverkar kroppen psykiskt och 

fysiskt. De anser att det är viktigt att omgivningen förstår att de inte är friska enbart på grund 

av viktuppgång, för att de sjuka tankarna fortfarande finns kvar. Kvinnornas tolkning kan 

vara att omgivningen anser att de är exempelvis tjocka men det behöver inte vara så då 

anhörigperspektivet inte finns med. Dock har kvinnorna fått negativa kommentarer om 

viktuppgång vilket kan göra det svårare för kvinnorna att ta till sig även positiva 

kommentarer från andra och lita på dem. Zak-Hunter och Johnson (2015) menar att en 

hjälpsam och stöttande partner minskar symtom på ätstörningar. Emotionellt stöd och 

kommunikation var viktiga delar.   

Resultaten tydliggör att kvinnorna har känslor som ångest och detta kan sättas i relation till 

Erikssons (1994) lidande. Lidandet uppkommer när hälsan inte längre är en helhet och hör 

därmed ihop. Sjukdom som ger symtom medför lidande och blir då därför ett 

sjukdomslidande. Genom sjukdomslidandet kan människan känna sig begränsad. Av 

resultaten framgår att kvinnorna känner sig begränsade av sin sjukdom, genom vad de får 

äta. De distanserar sig även från närstående på grund av att de inte vill komma på ursäkter 

om varför de inte äter. Kvinnor med AN upplever då både lidande samt sjukdomslidande på 

grund av ångest och begränsningar. Kvinnorna isolerar sig. De undviker sociala 

sammanhang och de känner sig ensamma med sina tankar. Detta kan kopplas till Smith et 

al. (2016) som menar att patienter inte har en fungerande vardag. Patienterna vet inte hur de 

ska bete sig i sociala sammanhang.  

Resultaten tydliggör att kvinnorna ljuger och undanhåller hur mycket det har ätit och 

motionerat. De upplever att det är skönt att de inte är ensamma om sina problem när de får 

dela med sig av dem till vårdpersonal samt andra patienter. Smith et al. (2016) menar att stöd 

är värdefullt både från sjuksköterskor och andra patienter, då de kan hjälpa varandra att 

hantera sjukdomen. Stödet från sjuksköterskor är individanpassat och bygger på förtroende. 

Det syftar till att finna beteendemönster och bygga upp självförtroende för att överkomma 

detta. Av resultaten framkommer att först när sjukdomsinsikt fås kan kvinnorna inse sitt 

beteendemönster och att det krävs att de arbetar med sina problem. van Ommen et al. (2009) 

menar att sjuksköterskor ska stödja till att återfå normalt beteendemöster. Detta genom att 

vara fysiskt närvarande och observant på patientens hälsa och välbefinnande för att patienten 

ska kunna uppnå hälsa genom att finna mening till sin existens med hjälp av den mänskliga 

omsorgen sjuksköterskan ger (Watson, 1993). Detta innebär att se den enskilda patienten 

och dess behov samt vilka beteenden som behöver arbetas med.  King och Turner (2000) 

menar att sjuksköterskor vill känna tillit samt behandla alla patienter lika. Sjuksköterskor 

upplever frustration på grund av patienternas beteende som är hindrande och repeterande 

och därmed blir irriterade och det leder till frustration. De beskriver att det är en kamp mellan 

sjuksköterskor och patienter. De når till slut en punkt där de inte orkar mer och distanserar 

sig från patienterna och lägger inte den kraften på relationerna till patienterna, då de vill 

skydda sig själva. De valde att se situationen som en helhet och inte som en enskild händelse 

samt ur ett objektivt perspektiv. Sjuksköterskorna anger att vårda kvinnor med AN är en 
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lärorik erfarenhet. De var tvungna att bilda strategier för att kunna ge den bästa vården till 

kvinnor med AN (King & Turner, 2000). Sjuksköterskor kan skapa kontakt genom att vara 

fysiskt och emotionellt närvarande. De ger kvinnor stöd, visar att kvinnorna kan lita på dem 

och lär sig att känna av situationer. Sjuksköterskor vet hur de ska stödja kvinnor och vara 

närvarande i den vårdande relationen. De kan vara uppmärksamma på patienters beteende 

tack vare deras kunskap om kvinnor med AN:s handlingar. Watson (1993) skriver om själens 

fönster. Kan den kontakten skapas kan sjuksköterskor ta del av kvinnornas tankar och 

känslor. När sjuksköterskor kan komma nära inpå kvinnor kan vården individanpassas och 

då hjälpa kvinnor att finna mening i livet och i lidandet. 

Resultaten tydliggör att sjukdomen är en stor del av kvinnornas identitet och sjukdomen är 

deras trygghet. Identiteten är en trygghet men sjukdomen i sig är inte det vilken kan ses som 

en falsk trygghet. Smith et al. (2016) menar att patienter förlorar sig själva och sin 

personlighet då allt fokus hamnar på sjukdomen. Patienter saknar självkänsla, 

självförtroende och självkännedom. För att tillfriskna behöver de känna förtroende till 

sjuksköterskor och skapa en relation till dem (Smith et al., 2016). Mellanmänskliga 

omsorgsprocesser menar Watson (1993) bemöter människors subjektiva inre värld och ska 

stödja dem till att främja självkontroll. Sjuksköterskan behöver vara närvarande fysiskt och 

emotionellt i mötet. Resultaten tydliggör att kvinnorna uppskattar att kunna dela sina tankar 

med någon och att inte behöva vara ensamma. Om kvinnorna valt att dela med sig av sina 

tankar från början i sjukdomsförloppet har utgången kunnat bli annorlunda. Sjuksköterskor 

behöver bemöta kvinnorna på ett respektfullt och förtroende ingivande sätt och ge dem stöd 

redan från början. Det är viktigt att tidigt ta tillvara på den information som kvinnorna ger 

och inte enbart utgå ifrån BMI. Eriksson (1996) beskriver ansa, leka och lärande som 

kännetecknar vårdande relationer. Sjuksköterskor får stöd av denna teori av Eriksson (1996) 

genom att de kan få grundpelare för en god relation till patient.    

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om kvinnors erfarenheter av att leva med anorexia 

nervosa. Behov av kontroll som innefattar styra kaloriintaget samt åtgärder för att bevara 

självbilden. Kvinnorna styr sitt kaloriintag över mat och träning för att gå ner i vikt. Höga 

prestationskrav på sig själva leder till viljan att vara bäst vilket även påverkar sjukdomen. 

Vardagen blir begränsad då sociala sammanhang undviks. Sjukdomsinsikt saknas. En vardag 

med många känslor som innefattar ångest och lindring, perioder med växlande humör samt 

vägen till ett tillfrisknande. Identiteten förloras i sjukdomen och rädsla finns för att inte få 

uppmärksamhet om de tillfrisknar. Sjuka tankar och känslan av att vara värdelös ger ångest. 

Att bli frisk innebär en lång kamp, lika lång tid som det tog att insjukna. De sjuka tankarna 

finns kvar men de har lärt sig att hantera dem. Kvinnorna behöver stöd från omgivningen 

och vårdande relationer med sjuksköterskor. 

Kliniska implikationer 

Resultaten kan användas för att ge ökad förståelse för hur det är att leva med anorexia 

nervosa. Ökad kunskap och förståelse leder till att sjuksköterskor kan stödja och ge trygghet 

samt att patienten upplever gott bemötande. Genom att förstå kvinnornas handlingar, tankar 
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och känslor kan sjuksköterskor hjälpa dem bryta tankemönster och beteenden som får 

negativa konsekvenser.  

Fortsatt forskning behövs kring hur patienter upplever vardagen med AN. Få studier är 

gjorda inom detta område, det är betydelsefullt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

att få förståelse för hur sjukdomen upplevs. Forskning kring hur patienter upplever 

behandling finns ett flertal studier om.  Förslag till vidare forskning kan även vara 

närståendes perspektiv och hur det är att stå vid sidan och se på. 
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BILAGA 1 

Sammanfattning av självbiografiska böcker 

Ann-Charlott Daher Larsson och Jörgen Herlofson. Ormen och jag - Om en kamp mot 

anorexia. 

Ann-Charlott är 16 år när hon insjuknar i anorexia nervosa. Ann-Charlott spenderar mycket tid 

när hon är i 20-års åldern på sjukhus där hon är inlagd. Ångesten förklaras som en orm som 

kravlar runt i hennes kropp som försöker ta sig ut genom hennes tarmar. Kontroll över maten 

eftersträvas och står i ett val att välja att bli frisk eller välja tryggheten med anorexian. Känner 

sig glad när hon går upp i vikt för att hon då kan bli frisk men samtidigt kommer ångesten för 

att ha misslyckats med att gå ner i vikt. 

 

Malin Lagerstedt. Kenneths marionett. 

Malin ska precis börja gymnasiet hon sätter stora krav på sig själv. På högstadiet fick hon bara 

MVG och var bäst i klassen. När Malin börjar gymnasiet är hon inte längre bäst, det finns flera 

andra som är bra i skolan. Malin sätter ännu större press på sig själv. Hennes mamma hamnar i 

en lätt depression och Malin försöker allt för att vara en bra och duktig dotter, det är då det 

anorexian bryter ut. Malin behöver ha något under kontroll. Det börjar med att inte äta godis 

för det är hon inte värd, sedan eskalerar det. De kommande åren är fyllda av ångest, träning, 

fysiska symtom och kontrollbehov. Malin ser sig själv i spegeln och hur fettet välde över 

byxkanten, hur det putade ut vid Bh:n fast hon bara vägde 47 kilo.  

 

Johanna Mattsson och Jeanette Gansmoe. Svältland - landet bortom allt förnuft. 

Allt börjar med att Johanna bantar och tränar och äter allt mindre, resan mot svältland börjar. I 

och med detta blir Johanna allt mer isolerad på grund av undvikande att träffa kompisar då 

möten oftast kretsar kring mat, som fika eller bio.  Efter ett år tar symtomen över helt och då 

har Johanna gått ner ungefär 25 kg. Svimningar, ständig yrsel och koncentrationssvårigheter 

gör att vardagen inte längre fungerar. Johanna inser att hon är sjuk och tar kontakt med sin 

mamma som redan förstod hur det låg till. Johanna söker vård men hänvisas till vårdcentral för 

hjälp. Johanna väljer att flytta hem till sin mamma för att inte behöva vara ensam och 

tillsammans läser de om sjukdomen och vad de ska göra. Johanna får själv välja vad hon kan 

tänka sig att äta då det är otänkbart att gå upp i vikt. När Johanna senare börjar gå på samtal 

med specialistteam för ätstörningar ställer de mer krav på henne och ger ett bryskt 

uppvaknande. Börjar äta mer saker och måste tänka på att inte träna. Under denna tid träffar 

Johanna en kille och de flyttar ihop. Hennes sambo hjälper henne på vägen till tillfrisknande. 

Johanna var sjuk i anorexia nervosa i ungefär ett år, vägen till att bli frisk var mycket svår och 

även en tid efter ha sökt hjälp beskrivs det en fortsatt kamp med maten men för att leva är det 

tvunget att äta. 

Tina Nordlund och Simon Bank. Genom helvetet: om kärlek, fotboll och anorexi. 

Tina strävar hela tiden efter att bli bäst. Bäst på fotboll. Hon kör fler sit ups, armhävningar, 

utfall, mer tekniska övningar och stannar kvar längre än lagmedlemmarna på träningarna. Tina 

tänker inte mycket på vad som äts, men ju högre nivå fotbollen kommer desto mer prat blir det 

om hur lagets kroppar ser ut. Att de har stora lår, stora rumpor och så vidare. Laget gör en 

fettmätning och Tina vill gärna ha mer muskler och mindre fett och någonstans där börjar 



 

 

anorexin. Efter att Tina har blivit skadad börjar anorexin på allvar. Hon tränar trots svår smärta 

och äter allt mindre och tränar hårdare. Tina tappar mycket i vikt men ser sig ändå inte som en 

person med anorexia nervosa för att personer med anorexia nervosa väger mindre. Dock finns 

alla tankar och beteenden där. 

 

Lina Strandberg. När mörkret kom. 

Lina är en fjortonårig tjej som insjuknar i anorexi. Hon beskriver sjukdomen och de fyra år det 

tog för henne att bli frisk. Hon hade en röst i huvudet som sa åt henne att inte äta, Trassel. 

Sjukdomen innebar att hon inte klarade av skolan, förlorade kompisar och råkade ofta i gräl 

med sina föräldrar om mat. Lina gör allt för att undvika att äta men ser gärna till att de i hennes 

omgivning äter. Lina går ner så mycket i vikt att hon blir inlagd på sjukhus och får mat via 

sond. Lina väljer att inte streta emot behandlingen men inom henne växer ångesten. Ändå 

upplever hon det som skönt att andra tar beslut om henne och att det är de som får i henne mat 

och inte hon själv. Då kunde Trassel inte straffa henne. Under sin sjukdomstid var Lina med 

om många bakslag. Lina valde att inte tro på dem som sa att hon var smal för i spegeln syns en  

“fettklump”. Olika former av behandling som hypnos och konstterapi men även att återgå till 

skolan och återfå socialt nätverk hjälpte henne till tillfrisknande. Hennes resa gav henne mod 

att säga nej till Trassel, att hitta mod och styrka. 

 

Mea Suhonen Frohm. En anorexisaga. 

Mea har alltid fått högsta betyg i skolan och är rädd för att inte bli omtyckt. Allt går överstyr 

när hon börjar jämföra sig själv med andra i hur mycket de äter och rör på sig. Hon råkar ofta i 

gräl med sin mamma då de har olika syn på vad maten de lagar ska innehålla. Hon tappar 

kontakten med vänner och blir mer och mer sluten i sig själv. Det var först när hon släppte 

kontrollen och lät ångesten komma som hon faktiskt kom på rätt väg till att bli frisk. Hennes 

drömmar och vägrade låta sjukdomen stå i hennes väg. 

 

Malin Åkerman. Zebraflickan.  

Lucifer håller Malin i ett järngrepp. Lucifer är Malins ångest och berättar ständigt hur dålig hon 

är och att ingen vill vara med henne. Det som hjälper mot Lucifer är antingen att skada sig själv 

eller ha kontroll, i detta fall över maten. Malin tappar mycket i vikt hennes kropp blir allt tröttare 

och blir tvungen att sondmatas. Efter att ha missat skolan på grund av sin sjukdom börjar hon 

igen men tycker att det är svårt att passa in. Malin har alltid tyckt om att spela teater. När Malin 

börjar på Teaterlådan skapas direkt vänskapsband med tjejerna i gruppen. Efter att ha tillbringat 

mycket tid på sjukhus bestämde Malin sig för att bli frisk. Det var först vid tillfrisknandet Malin 

sluta lyssna på Lucifer som hennes zebraränder började blekna. 

 

Hanna Österberg. Varje dag har vi en liten tävling. 

Hanna har alltid jämfört sig med andra och har alltid velat ses som liten och smal. I skolan 

pratades det mycket om vikt och utseende och det påverkade Hanna mycket. Hon började träna 

tvångsmässigt. Hanna brottas ständigt med ångest, självhat och självmordstankar. Ofta när 

ångesten blir för svår skadar hon sig själv. Hanna söker hjälp men upplever att ingen lyssnar. 

Hanna får senare komma till ett behandlingshem och vårdarna där hjälper henne mycket men 

trots detta går hon inte upp i vikt. Efter måltid kompenseras det med att träna. Trots att Hanna 

egentligen vet vad som ska göras för att gå upp i vikt vill hon ändå straffa sig själv med att 



 

 

svälta och gå ner i vikt för att bli smal och må bra. När Hanna flyttar till Stockholm hittas nya 

vänner och nya intressen som diskjockey. Hon träffar även en kille som får henne på helt andra 

tankar än bara sin sjukdom. Det tog många år för Hanna att inse att hon inte ser på sig själv som 

andra ser henne. Att byxorna inte åker ner för att magen trycker ner dem utan att det faktiskt är 

så att hon är så smal att de trillar av. 

 


