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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Anorexia Nervosa (AN) är en viljestyrd viktnedgång bland kvinnor som upplever sig 
vara för tjocka och därför vill gå ner i vikt. Yngre kvinnor som insjuknar i AN är i regel mellan 12–25 
år och har en överdriven rädsla för att gå upp i vikt och har därför ett onormalt förhållningssätt till 
kost och fysisk aktivitet. Det är inte ovanligt att yngre kvinnor med AN förnekar sin sjukdom trots en 
utpräglad undervikt. AN är ofta en långdragen sjukdom som kan pågå under 5-15 år. Vid tidig insatt 
behandling kan tillfrisknandet gå betydligt fortare.     
Syfte: Syftet med studien var att beskriva yngre kvinnors upplevelse av att leva med Anorexia 
Nervosa. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på tre patografier utifrån yngre kvinnors 
upplevelse av att leva med AN har utförts. Data har analyserats med Graneheims och Lundmans 
beskrivning av innehållsanalys. 
Resultat: I analysen framkom fem kategorier: förändrad självbild, matens betydelse, känna behov av 
kontroll, upplevelsen av att bestraffa sig själv och känna rädsla och ensamhet.  
Slutsats: I resultatet framkom yngre kvinnors upplevelser som var både negativa och positiva 
känslor som påverkade kvinnorna i vardagen. För att sjuksköterskan ska kunna bemöta yngre kvinnor 
med AN krävs förståelse för yngre kvinnors livsvärld samt kunna se individuella behov. I framtiden 
kan det behövas mer forskning hur yngre kvinnor upplever att leva med AN då det sker en ökning av 
sjukdomen AN bland yngre kvinnor.   
 

Nyckelord: Anorexia Nervosa, lidande, livsvärld, välbefinnande och yngre kvinnor.  
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Inledning 
Anorexia Nervosa (AN) är en psykisk sjukdom som oftast utvecklas i tonåren och är 

vanligast bland yngre kvinnor (Socialstyrelsen, 2015). Engström (2012) beskriver att varje år 

i Sverige upptäcks ungefär 10–40 nya fall per 100 000 invånare, med hänvisning till 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Kriterier (DSM) (APA 2014, 147).  

 

AN är ett kroppsligt uttryck för psykisk ohälsa där en del kvinnor upplever en dominerande 

negativ inre röst som framkallar en skuld bland kvinnorna vid intag av föda (Fox, Larkin & 

Leung, 2011). Vid AN förlorar kvinnor kontrollen över matintaget, vikten och upplevelsen av 

kroppsformen stämmer inte överens med verkligheten. Kvinnorna ser sig själva som 

överviktiga när spegelbilden egentligen visar en mager kvinna (Skårderud, 2007). William 

och Reid (2010) beskriver att många kvinnor med AN har en avsaknad av sjukdomsinsikt och 

sjukdomskänsla (a.a.). AN påverkar kroppens funktioner negativt och kan i svåra fall ha en 

dödligutgång bland kvinnor. AN är den form av ätstörning som har högst dödlighet 

(Lindblad, Lindberg & Hjern, 2006). 

 

En ökning av sjukdomen AN bland yngre kvinnor har skett under senaste åren och det kan 

bero på den växande medieexponeringen av det slanka idealet (Legenbauer, Ruhl, Gutenberg 

& Vocks, 2008). Yngre kvinnor som insjuknat i AN upplever att vårdpersonalen har 

bristande kunskaper hur det är att leva med sjukdomen (Patching & Lawler, 2009). Van 

Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg och Van Meijel (2009) menar att det behövs mer 

kunskap om hur yngre kvinnor upplever sin livsvärld vid sjukdomen AN (a.a.). I det 

kommande yrket som sjuksköterska är det sannolikt att möta yngre kvinnor med sjukdomen 

AN. För att bemöta yngre kvinnor krävs empati och förståelse för att ge en god omvårdnad. 

Det finns bristande forskning inom yngre kvinnors upplevelser av att leva med AN, därför 

kan studiens resultat bidra till att sjuksköterskor får en ökad förståelse och kunskap. 
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Bakgrund 

Anorexia Nervosa 
AN är en viljestyrd viktnedgång bland kvinnor och män men vanligast bland yngre kvinnor 

varav tio procent är yngre män, då upplevelsen av att vara för tjock även vid utpräglad 

undervikt (Socialstyrelsen, 2015). Med den sjunkande vikten ökar kropps -och viktfixeringen 

där självkänslan kopplas till hur personerna lyckas kontrollera sin vikt och ätandet. Det är 

inte ovanligt att yngre kvinnor med AN förnekar sin sjukdom trots ett uppenbart dåligt fysiskt 

tillstånd (Espie & Eisler, 2015). 

 

I det tidiga skedet av AN är vanliga symtom där yngre kvinnor upplever sig vara för tjocka 

och behöver gå ner i vikt. Det kan börja oskyldigt som att gå på en diet och motionera mer än 

tidigare, men med tiden kan AN utvecklas. Yngre kvinnors självbild är ofta påverkad då de 

upplever sig inte vara tillräckligt attraktiva om de inte går ner i vikt och blir smalare. Yngre 

kvinnor utsätter sig för svält och har ett otillräckligt matintag i förhållande till kroppens 

behov samt i kombination med frekventa kräkningar. Oftast upplever yngre kvinnor ångest 

efter att ha ätit och känner sig tvungna till att motionera (Perpiñtá, Roncero, Belloch & 

Sánchez-Reales, 2011). Sjukdomen AN är ett allvarligt tillstånd som påverkar kroppens alla 

organ men påverkar framförallt hjärtat och blodcirkulationen (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Espie och Eisler (2015) påtalar att AN har en hög dödlighet och är vanligast i åldrarna 15 - 29 

år (a.a.). Sjukdomen AN medför hos yngre kvinnor en överdriven rädsla för att gå upp i vikt 

och skapar därför ett onormalt förhållningssätt till fysisk aktivitet. Den överdrivna fysiska 

aktiviteten utförs för att förbränna kalorier kvinnorna fått i sig (Fox, Larkin & Leung, 2011). 

Socialstyrelsen (2015) framhäver att AN är oftast en långdragen sjukdom och kan pågå under 

5–15 år men tillfrisknandet kan gå betydligt fortare cirka sex månader till ett år om 

behandling påbörjas i ett tidigt skede.  

Yngre kvinnors upplevelser av att leva med Anorexia Nervosa  
Enligt Eatough och Smith (2006) beskrivs människors upplevelse i samband med en känsla, t 

ex hur det känns att vara glad eller känna ilska. Dessa känsloupplevelser, grundar sig på 

erfarenheter. Människor har olika känslor i olika situationer beroende på sina erfarenheter. 

Upplevelsen är alltid personlig och kan innehålla flera olika känslor samtidigt (a.a.). 
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Sternheim, Konstantellou, Startup, och Schmidt (2010) beskriver att yngre kvinnor med AN 

ofta upplever en osäkerhet som kan bero på känslan av att inte ha kontroll. För att hantera 

upplevelsen av osäkerhet är det för yngre kvinnor med AN viktigt att förutse och förbereda 

situationer som exempelvis, att vilja veta hur hela dagen ska se ut i minsta detalj samt att 

alltid veta hur mycket kalorier det ingår i födan. Det handlar om att planera för att undvika 

obekväma situationer där osäkerheten tar över kontrollen (a.a.). För att räknas som yngre 

kvinna krävs enligt Quick, Mcwilliams och Byrd-Bredbenner (2013) en ålder mellan 18–26 

år.  

Livsvärld   
Livsvärld är enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, och Fagerberg (2003) en värld där 

varje enskild person lever i och försöker finna en mening med livet genom att fylla det med 

livsinnehåll. Så länge människan lever kan han eller hon aldrig komma ur eller ifrån livet. 

Varje människa är unik och har därför sin egen livsvärld och innebär hur människor upplever, 

ser och förstår och beskriver delar av världen. Livsvärldsteorin lägger tonvikten på personens 

upplevelser och erfarenhet om hur han eller hon upplevt eller erfarit den. Med livsvärlden 

som ansats är målsättningen att undersöka och försöka förstå världen i sig utan att förminska, 

nedsätta eller våldföra sig på den. Det är viktigt att ställa frågan hur människor upplever 

vårdandet samt få tiden att berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Livsvärlden är den 

värld vi lever i, där vi älskar, hatar, arbetar leker och tänker (a.a.). Colton och Pistrang (2004) 

beskriver att yngre kvinnors livsvärld förändras av sjukdomen AN och upplever att det endast 

är kvinnorna själva som kan bestämma över sin livsvärld och vill att omgivningen skall förstå 

(a.a.). 

Lidande och välbefinnande 

Enligt Dahlberg m.fl. (2003) innebär ett vårdvetenskapligt förhållningssätt att lägga tonvikten 

på personers livsvärld. Det handlar om personers lidande och välbefinnande eftersom båda 

två är förekommande i människors liv. Eriksson (1994) beskriver att sjukdom och behandling 

kan åstadkomma ett lidande och framförallt om sjukdomen medför smärta vilket kan 

förekomma. Men sjukdomen behöver inte nödvändigtvis tillföra smärta. Det är viktigt att 

komma ihåg att smärta är inte identiskt med lidande (a.a.) Dahlberg m.fl. (2003) beskriver att 

vårdandets mål är att skapa förutsättningar för välbefinnande genom att lindra eller förhindra 

lidande. Vid exempelvis långvarig sjukdom är det möjligt att lida men samtidigt erfara ett 

välbefinnande, som exempel att kunna skratta åt något roligt (a.a.).  
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Dahlberg m.fl. (2003) påtalar att det är lika viktigt att arbeta för välbefinnande som att 

bekämpa olika former av lidande. Välbefinnande kan ses ur ett existentiellt perspektiv, där 

välbefinnande ses som möjligt och önskvärt ur ett livsperspektiv. Personer kan behöva 

existentiellt och möjligen andligt stöd för att kunna gå framåt med en positiv hälsoutveckling. 

Välbefinnande måste också undersökas ur ett sjukdomsperspektiv, samt relationen till 

vårdandet. Här kan frågor uppstå om hur välbefinnande kan vara möjligt trots sjukdom (a.a.). 

Förhållandet mellan lidande och välbefinnande kan ses som en kamp mellan båda begreppen 

som utrycker olika former av hälsa. Därför är det viktigt att framhäva att lidande och 

välbefinnande kan förekomma samtidigt (Eriksson, 1994). Yngre kvinnor som har AN har 

oftast ingen sjukdomsinstinkt och känner inget lidande trots utpräglad undervikt, som kan 

leda till smärtor, ledbesvär och trötthet. Många yngre kvinnor med AN känner ett välmående 

av att röra på sig (Socialstyrelsen, 2015).  

 

AN är ett växande problem bland yngre kvinnor och blir allt vanligare i dagensamhälle. Det 

är sannolikt att som sjuksköterska kommer möta dessa yngre kvinnor med AN inom alla 

vårdinstanser. Ett behov av fördjupad kunskap inom området är nödvändigt för att höja 

kvalitén på vården och för att kunna ge en säker vård till yngre kvinnor med AN.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva yngre kvinnors upplevelse av att leva med Anorexia 

Nervosa. 

Metod 
Studien är en litteraturstudie med kvalitativ ansats och baseras på patografier för att få en 

ökad förståelse av yngre kvinnors upplevelse av att leva med AN. Kristensson (2014) menar 

att ett kvalitativt tillvägagångssätt används för att förstå känslor, beteenden och erfarenheter 

hos människor och det centrala i deras liv. En kvalitativ ansats fokuserar på hur individer 

förstår sina erfarenheter och den värld de lever i genom att förstå, beskriva och tolka sociala 

fenomen som uppfattas av olika individer, grupper och kulturer (a.a.). Skott (2012) beskriver 

att patografier är självbiografier som inriktar sig på sjukdomar, t ex hur personer upplever sin 

sjukdom. En patografi går att avgränsa genom att den skildrar en tids- eller förhandlingslopp, 
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med en början en mitt och en slut del. Patografier kan hjälpa människor att få svar på frågor, 

ökad förståelse och lärdom hur personer upplever olika sjukdomsperspektiv (a.a.). Olsson och 

Sörensen (2013) beskriver att patografier kan återge en livsberättelse. Vid patografier ska 

informationen som ges vara tydligt beskriven så inga missförstånd uppstår (a.a.). 

 

Urval  
Inklusionskriterierna till patografierna var att de skulle utgå från yngre kvinnors 

självbiografiska upplevelser av att leva med AN. Patografierna skulle tidigast vara från år 

2005 eller senare för att erhålla en uppdaterad bild av yngre kvinnors upplevelser av att leva 

med AN. Patografierna skulle vara skrivna av yngre kvinnor mellan 18–26 år som levt med 

sjukdomen AN och vara skrivna på svenska och i bokform. Exklusionskriteriet var att 

patografierna inte fick vara i kombination med andra sjukdomar i samband med AN.  

Datainsamling  
Databasen Libris användes för att söka fram lämpliga patografier. Libris är ett nationellt 

bibliotekssystem som dagligen uppdateras och det består för närvarande av sju miljoner olika 

titlar (Forssblad, 2016). För att finna patografier som svarade mot syftet gjordes en sökning 

med sökorden Anorexia Nervosa + patografi. Sökningen gav 14 träffar och avgränsades 

genom inklusionskriterierna att patografin var tidigast från år 2005, på svenska, i bokform 

och skrivna av yngre kvinnor mellan 18–26 år (se bilaga 2). Resterande sju böcker lästes på 

rubriknivå och för att kunna läsa sammanfattningarna om vad böckerna handlar om användes 

Adlibris och Bokus. Efter att ha läst sammanfattningarna på de sju böckerna exkluderades 

fem på grund av att två var faktaböcker och tre var skrivna av anhöriga. Resterande tre 

böcker uppfyllde inklusionskriterierna. I andra sökningen användes sökordet Anorexia 

Nervosa. Sökningen gav 753 träffar och avgränsades genom inklusionskriterierna att 

patografin var tidigast från år 2005, på svenska, i bokform och skrivna av yngre kvinnor 

mellan 18–26 år (se bilaga 2). Resterande 48 böcker lästes på rubriknivå och för att kunna 

läsa sammanfattningarna om vad böckerna handlar om användes Adlibris och Bokus. Efter 

att ha läst sammanfattningarna exkluderades 45 böcker på grund av att sex var faktaböcker, 

åtta var dubbletter och 31 var skönlitterära böcker vilket inte överensstämde med 

inklusionskriterierna. Resterande tre patografier uppfyllde inklusionskriterierna. Totalt valdes 

tre patografier ut för analys då böckerna uppkom i båda sökningarna. Patografierna 

motsvarade inklusionskriterierna och ansågs relevanta för att svara på studiens syfte. 
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Patografierna var skrivna av yngre kvinnor och där de skriver om sina upplevelser av att leva 

med AN.   

Sammanfattning av patografierna 
Titel: Genom Helvetet. 

Författare: Tina Nordlund & Simon Bank  

Publicerad: år 2006 

Sidantal: 245. 

Patografin handlar om: Tina Nordlund kände redan i tidig ålder att hon alltid behövde 

prestera för att känna att hon var värd någonting. När Tina var 19 år flyttade hon till Umeå 

för att fullfölja drömmen som fotbollsspelare, hon ville bli bäst i Sverige. Tina satsade allt 

och blev bäst i Sverige men när hon nått sitt mål kände hon bara en tomhet, vad skulle hon 

göra nu? Efter en skada som gör att hon inte får träna, dyker en inre röst upp i Tinas huvud 

och hon drabbas av AN och slutar med fotbollen 25 år gammal. 

 

Titel: Det är för att du är så tjock. 

Författare: Ingrid Orup, Johanna Orup & Jakob Stenberg. 

Publicerad: år 2014. 

Sidantal: 106. 

Patografien handlar om: Johanna insjuknar i AN och sjukdomen höll henne gisslan i tolv år. 

Under hennes uppväxt flyttade hennes familj runt till olika platser i Sverige och i övriga 

världen. Som litet barn hade Johanna lätt att anpassa sig men när hon kom upp i tonåren blev 

det svårare. Flytten från Västerås till Karlskrona blev för mycket. Det var där allt började. 

Johanna hade dålig självkänsla och blev mobbad. Det var fyra ord som förändrade hennes liv 

“vad duktig du är” sa tjejen bredvid Johanna när hon inte tyckte om maten och inte åt något. 

Där och då slog det slint för Johanna som slutade äta för att hon var duktig.  

 

Titel: Jätten i spegeln. 

Författare: Helene Arkhem. 

Publicerad: år 2005. 

Sidantal: 207. 

Patografin handlar om: Mikaela som insjuknar av AN, i elva år kämpar hon mot ätstörningar, 

tvångstankar och matångest. Mikaela plågar sin kropp med svält och perioder av hetsätning. 
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Mikaela ljuger ständigt för sin omgivning som exempelvis “nej tack, jag åt nyss”, trots att 

hennes kropp skrek av hunger.  

Dataanalys  
Patografierna som valdes ut analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av 

Graneheim och Lundman (2004) tolkning av innehållsanalys. En manifest innehållsanalys 

med latenta inslag har används då Graneheim och Lundman (2004) menar att en manifest 

innehållsanalys är att vara textnära och bearbetar textmaterialet och dess innehåll. Latent 

ansats arbetar med vad textmaterialet handlar om, och lämnar utrymme för forskaren att göra 

en egen tolkning av texten. Både manifest och latenta inslag i innehållsanalys lämnar plats för 

forskaren att göra olika tolkningar men tolkningarna variera i vilken nivå och hur djupt 

(Graneheim & Lundman, 2004). Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en kvalitativ 

innehållsanalys kan användas för att bearbeta patografier och det viktigaste i analysen är det 

som förmedlas vidare om personers olika upplevelser av hälsa och ohälsa. Patografierna 

lästes igenom enskilt av författarna och tillsammans utan att några anteckningar fördes, för att 

få en överblick samt få en helhet över dess innehåll. Tre utvalda patografier ansågs relevanta 

för studien. Första steget i analysprocessen var att läsa patografierna igen för att ta ut 

meningsbärande enheter. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att andra steget i 

analysprocessen är att lyfta ut ord eller meningar ur textmaterialet som stämmer in på 

studiens syfte (a.a.). De meningsbärande enheterna valdes ut enskilt av författarna och skrevs 

upp på post it lappar. De meningsbärande enheterna kontrollerades för att se att de svarade på 

syftet och de meningsbärande enheter som överensstämde med syftet, kondenserades var för 

sig. Graneheim och Lundman (2004) beskriver kondensering av meningsbärande enheter som 

en koncentrering där de meningsbärande enheterna kortas ner utan att innehållet förlorar sin 

innebörd. Tredje steget var kodningen av de meningsbärande enheterna där koden ska 

beskriva dess innebörd. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en meningsbärande 

enhets etikett kallas för kod och koden ska kunna förstås utifrån sammanhanget och kan 

handla om händelser, föremål eller annat (a.a.). När koderna var färdiga delades samtliga 

meningsbärande enheter och dess koder upp i grupperingar utifrån skillnader och likheter. 

Koderna bildade slutligen olika kategorier och en underkategori som utgör resultatet. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en kategori är en samling av flera koder med 

ett liknande innehåll. Kategorin ska spegla koden som bildats utifrån meningsbärande 

enheterna och därmed beskriva vad innehållet handlar om. Graneheim och Lundman (2004) 

påtalar även att en kod aldrig får passa in i flera kategorier eller falla mellan olika kategorier. 
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Enligt Graneheim och Lundman (2004) skapas underkategorier för att kunna lyfta fram 

skillnader i kategorin.  

Etiska övervägande 
Patografierna finns tillgängliga för allmänheten på bibliotek och är offentliga. Enligt 

upphovsrättslagen (SFS 1980:729) skall det offentliga materialet inte förvrängas av 

allmänheten så att patografins författare upplever sig kränkt. Materialet är offentligt och 

följer autonomiprincipen och enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär autonomiprincipen 

att personen själv ska ge sitt medbestämmande. Autonomiprincipen innebär även att visa 

respekt för personers kapacitet att ta självständiga beslut och ta ställning till informationen de 

fått (a.a.). Förhållningssättet i studien var att respektera och undvika tolkningar av innehållet i 

texten och att hantera det varsamt för att inte döma innehållet. Eftersom de har offentlig gjort 

sitt material har de gett sitt medgivande till publicering och ger därför allmänheten en 

möjlighet att använda materialet.     

Resultat 

Resultatet av analysen om yngre kvinnors upplevelse av att leva med AN ledde fram till fem 

kategorier och en underkategori. Fem kategorier benämns: förändrad självbild, tankar kring 

mat och kalorier, behov av kontroll, upplevelsen av att bestraffa sig själv och känna rädsla 

och ensamhet. I den andra kategorin tankar kring mat framkom underkategorin: Ångest i 

samband med mat (se figur 1).   
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Figur 1. Kategorier och underkategorier 

Förändrad självbild   
De yngre kvinnorna med AN blev påverkade av samhällets skönhetsideal vilket förändrade 

deras självbild och hur yngre kvinnor upplevde sin egen kropp. De yngre kvinnornas självbild 

förändrades under tiden sjukdomen AN utvecklades och kvinnorna upplevde att känslorna av 

glädje, lycka och att vara värdefull endast uppstod då kvinnorna gick ner i vikt. De yngre 

kvinnorna med AN upplevde sig själva som värdelösa om de gick upp i vikt, eftersom deras 

självbild var förändrad. De yngre kvinnorna var rädda att uppfattas av sig själva och 

allmänheten som överviktiga eftersom kvinnornas självbild inte stämde överens med 

omgivningen, och de hade därför svårt att identifiera sig med diagnosen AN (Arkhem, 2005; 

Nordlund & Bank, 2006; Orup, Orup & Stenberg, 2014). En yngre kvinna med AN märkte 

hur jeans och tröjor var för stora samtidigt som kvinnans självbild förändrades från att vara 

smal till att anse sig själv vara överviktig. Den yngre kvinnan kunde uppleva att hon vägde 

upp emot 1000 kilo (Arkhem, 2005). De yngre kvinnorna upplevde inte sig själva som 

underviktiga eller smala utan kunde känna sig överviktiga trots att kvinnorna låg långt under 

sin normalvikt på grund av sin förändrade självbild (Arkhem, 2005; Nordlund & Bank, 2006; 

Orup, Orup & Stenberg, 2014). 

 

“Jag väger omkring 44 kg, men har aldrig känt mig så tjock som nu inte ens 

när jag vägde 80 kg.” (Arkhem, 2005 s 39.) 

 

En av de yngre kvinnorna med AN upplevde att hennes förändrade självbild pressade henne 

att fortsätta gå ner i vikt. Det påverkade den yngre kvinnans relation med familjen vilket 

ledde till fler konflikter inom familjen. Den yngre kvinnan upplevde att familjen blev sårad, 

men tanken på den positiva känslan kvinnan fick genom att gå ner i vikt var viktigare än 

familjerelationen (Orup, Orup & Stenberg, 2014). När de yngre kvinnorna med AN blev 

sjukare förändrades deras självbild mer, upplevelsen av att äcklas av sin kropp började 

uppenbaras. De yngre kvinnorna klarade inte längre att se sig själva i spegeln (Arkhem, 2005; 

Nordlund & Bank, 2006; Orup, Orup & Stenberg, 2014). En yngre kvinna med AN upplevde 

en frustration på hur hon förändrat sin självbild. Den yngre kvinnan kände en ilska på det 

smala idealet som fanns, men trots det strävade den yngre kvinnan efter idealet och ansåg det 

vara anledningen till att ha fått AN (Nordlund & Bank, 2006).    
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Tankar kring mat och kalorier  
Yngre kvinnor med AN hade tankar som kretsade kring mat och kalorier. Planen var att äta så 

lite som möjligt varje dag utan att någon i deras omgivning skulle märka det. De yngre 

kvinnorna räknade kalorier och upplevde en glädje och stolthet om de avstod från att äta en 

måltid för då minskade deras kaloriintag för dagen. De yngre kvinnorna upplevde att det var 

lättare att få i sig mindre mat och kalorier genom att tillämpa olika strategier för att minska 

matintaget. Olika strategier yngre kvinnor med AN använde var till exempel att laga mat som 

de tyckte var äcklig. En annan strategi var att kräkas efter måltider eller använda 

laxeringsmedel för att snabbt bli av med kalorier de yngre kvinnorna fått i sig under dagen. 

Yngre kvinnorna med AN upplevde även en sorg att inte kunna unna sig sådant kvinnorna 

tyckte var gott som exempelvis äta glass, godis eller bullar. När de yngre kvinnorna blev 

sjukare av sjukdomen AN upplevde kvinnorna att det var en svårighet att äta och få ner maten 

(Arkhem, 2005; Nordlund & Bank, 2006; Orup, Orup & Stenberg, 2014). 

 

”När jag gick och la mig, vrålhungrig och iskall, ville jag att vi skulle 

planera nästa dags lunch och middag, så att jag fick veta hur dagen skulle 

se ut.” (Nordlund & Bank, 2006 s.178).   

 

Yngre kvinnor med AN började uppleva sig orena vid intag av föda och kvinnorna kände sig 

äcklade att se sin familj och sina vänner äta mat. Om de yngre kvinnorna var bortbjudna 

upplevde de sig tvingade att äta för att dölja hur lite mat de yngre kvinnorna faktiskt åt 

vanligtvis. Även hos sina vänner kunde de yngre kvinnorna tillämpa sina strategier som att 

kräkas efter en måltid för att få ut maten och dess kalorier kvinnorna fått i sig. När de yngre 

kvinnorna med AN insåg att de var sjuka, visste kvinnorna att första steget mot tillfrisknande 

var att börja behålla maten och äta normala mängder med mat. Det upplevdes av de yngre 

kvinnorna som en svårighet att bryta mat mönstret och äta normala mängder (Arkhem, 2005; 

Nordlund & Bank, 2006; Orup, Orup & Stenberg, 2014). En yngre kvinna ersatte måltider 

med godis och upplevde sig då som frisk (Nordlund & Bank, 2006).  

Ångest i samband med mat  

Ångesten de yngre kvinnorna upplevde uppenbarade sig oftast i samband med måltider, fika 

och matinköp. Yngre kvinnor med AN hanterade sin ångest på olika sätt, ett sätt att hantera 

det på var att sluta äta för att känna mindre ångest, ett annat sätt för att bli distraherad och 

sluta tänka på sin ångest var att städa. Yngre kvinnorna med AN upplevde hur det hjälpte att 
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döva all psykisk smärta med svält. Ibland upplevde yngre kvinnorna att det var svårt att 

motstå frestelsen att inte äta mat, vilket lett till att kvinnorna frossat i sig mat för att sedan 

uppleva ångest och tvång att framkalla kräkningar (Arkhem, 2005; Nordlund & Bank, 2006; 

Orup, Orup & Stenberg, 2014). 

 

“Han somnade snabbt, men inte jag. Ångest ångest ångest för den där 

pastan. Aldrig mer.” (Arkhem, 2005 s.24).   

 

När de yngre kvinnorna med AN upplevde ångest fick kvinnorna känslan att inte kunna andas 

(Arkhem, 2005; Nordlund & Bank, 2006; Orup, Orup & Stenberg, 2014). En yngre kvinna 

upplevde hur ångesten yttrades oftare på grund av sin självsvält och brist på näring (Orup, 

Orup & Stenberg, 2014). För att bli friska och äta normalt utan att må dåligt behövde de 

yngre kvinnorna möta ångesten som uppstod vid matintag. Yngre kvinnorna med AN 

upplevde att ångesten höll kvinnorna vakna på nätterna när matintaget varit för högt. Yngre 

kvinnorna upplevde att ångesten minskade då planeringen av morgondans måltider utfördes 

dagen innan (Arkhem, 2005; Nordlund & Bank, 2006; Orup, Orup & Stenberg, 2014). En 

yngre kvinna var tvungen att lägga sig och vila av utmattning efter att ha ätit en måltid som 

gav kvinnan ångest och inbringade en känsla av att sprängas (Arkhem, 2005). De yngre 

kvinnorna upplevde det som en ständig kamp för att vinna över sin ångest som uppstod i 

samband med maten (Arkhem, 2005; Nordlund & Bank, 2006; Orup, Orup & Stenberg, 

2014). 

Behov av kontroll  
Yngre kvinnor med AN upplevde en känsla av trygghet när de hade kontroll över vardagen. 

Kontrollen bland yngre kvinnorna beskrevs på olika sätt. Det handlade om kontrollen av 

maten, kontrollen av att prestera i träningen och kontrollen av den egna kroppen. Yngre 

kvinnorna upplevde ett välbefinnande då känslan av trygghet skapade kontroll i rutiner och 

regler, men även en upplevelse av glädje och stolthet över att klara sina mål (Arkhem, 2005; 

Nordlund & Bank, 2006; Orup, Orup & Stenberg, 2014). En yngre kvinna upplevde trygghet 

och stabilitet när kontrollen började redan på morgonen med att hon bestämde hur hela dagen 

skulle se ut, som till exempel vad och när hon skulle äta. Den yngre kvinnan visste att detta 

fungerade bra och skapade en upplevelse av trygghet och att vara bra på något (Nordlund & 

Bank, 2006). 
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Att äta samma mat om och om igen var en del av kontrollen, under en 

period där jag inte kunde kontrollera något annat (Nordlund & Bank, 2006 

s. 121). 

 

Yngre kvinnorna med AN upplevde glädje och styrka över att ha kontroll över maten och 

vikten. Genom att svälta sig och gå ner i vikt upplevde kvinnorna sig glada. Yngre kvinnorna 

upplevde att tankarna var svåra att hantera i samband med kontrollen till mat eftersom det 

fanns en oro hos de yngre kvinnorna. Kontrollen hos kvinnorna handlade inte enbart om 

maten och vikten, utan även om kontrollen av träning och motion. Yngre kvinnorna upplevde 

att kontrollen blev ett redskap i träningen. Ju mer träning och prestation desto mer ökade 

deras självkänsla. Kontrollen av träningen och av prestera upplevdes av yngre kvinnorna med 

glädje och ökad självkänsla. Yngre kvinnorna upplevde sig starkare och ville då prestera 

mera (Arkhem, 2005; Nordlund & Bank, 2006; Orup, Orup & Stenberg, 2014). 

Upplevelsen av att bestraffa sig själv  
Yngre kvinnor med AN upplevde att bestraffa sig själv var bättre än att belöna sig själv. 

Bestraffningen som kvinnorna utförde upplevdes dämpa tankarna som plågade de yngre 

kvinnorna (Arkhem, 2005; Nordlund & Bank, 2006; Orup, Orup & Stenberg, 2014). 

En yngre kvinna beskrev en situation där hon bestraffade sig genom att utsätta sig för kyla 

tills hon var iskall och istappar hängde från håret. Den yngre kvinnan upplevde genom att 

frysa och utsätta sig för kyla så påverkades viktnedgången på ett positivt sätt vilket stärkte 

den yngre kvinnans självkänsla och ledde till att hon kände sig nöjd. I en annan situation 

beskriver den yngre kvinnan upplevelsen av att känna fysisk smärta när bestraffningen bestod 

av att slunga ett strykjärn i huvudet. Upplevelsen hos den yngre kvinnan var att känna fysisk 

smärta eftersom bestraffning var bättre än belöning och gav en känsla som gav njutning. Den 

yngre kvinnan upplevde att bestraffning genom fysisk smärta var lättare att hantera jämfört 

med den inre smärtan (Orup, Orup & Stenberg, 2014). 

 

Då fick jag för mig att straffa mig själv på ett nytt sätt. Tittade på det 

blänkande strykjärnet och slungade det I full fart rakt I huvudet. (Orup, 

Orup & Stenberg, 2014 s. 41). 

 

Yngre kvinnorna upplevde att när de ätit för mycket, gått upp i vikt eller presterat dåligt på 

träningen var bestraffning av sig själva ett återkommande beteende. Yngre kvinnorna 



 

16 
 

bestraffade sig på olika sätt och upplevelsen var att skada sin kropp eller att inte äta på ett 

antal timmar (Arkhem, 2005; Nordlund & Bank, 2006; Orup, Orup & Stenberg, 2014). 

Upplevelsen av rädsla och ensamhet  
En yngre kvinna med AN upplevde en rädsla av att känna sig ensam och övergiven.  

Den yngre kvinnan upplevde en saknad efter sina vänner och känslan att tillhöra en 

gemenskap, vilket kvinnan förlorat på grund av insjuknandet i AN. På grund av sjukdomen 

upplevde den yngre kvinnan sitt liv som ensamt och kvinnan kunde inte utföra vissa 

aktiviteter på grund av AN vilket ledde till att kvinnan upplevde sig rädd och ensam. Den 

yngre kvinnan undvek att umgås med sina vänner eftersom det fanns en rädsla att en 

obekväm situation kunde uppstå, som tillexempel om kvinnan var med sina vänner ute på ett 

café fanns rädsla för att människor skulle börja stirra vilket bidrog till att kvinnan undvek den 

sociala kontakten och upplevde en ensamhet (Nordlund & Bank, 2006). Yngre kvinnorna 

upplevde en rädsla att bli lämnade ensamma av vänner och familj om kvinnorna inte hade 

sjukdomen. De yngre kvinnorna upplevde att undgå sig vara starka och bli sedda för sin 

personlighet istället för sina presentationer när de hade sjukdomen AN (Arkhem, 2005; 

Nordlund & Bank, 2006). En yngre kvinna med AN upplevde en rädsla att bli lämnad ensam 

av pojkvännen vilket ledde till att den yngre kvinnan försämrades (Arkhem, 2005). 

 

 

”Är rädd för att bli ensam. Vem är jag utan Anorexian. Den är min vän.” 

(Nordlund & Bank, 2006, S 136).  

 

En yngre kvinna upplevde en rädsla att aldrig bli frisk från sjukdomen AN. Den yngre 

kvinnan upplevde också en rädsla att bli illa behandlad om hon skulle bli frisk och 

självständig. Kvinnan upplevde en rädsla av att bli tjock och olycklig och ansåg därför att det 

var bättre att vara smal och olycklig. Hos den yngre kvinnan fanns även en rädsla för hur 

länge vänner och familj skulle orka stå ut med att kvinnan var sjuk i AN, då vägen till 

tillfrisknade var lång och mörk. Det verkade vara omöjligt att bli frisk och den yngre 

kvinnans rädsla att bli ensam påverkade sjukdomsförloppet negativt (Nordlund & Bank, 

2006). 
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Diskussion 
Under rubriken metoddiskussion kommer metodens för- och nackdelar diskuteras och 

sammankopplas med fakta för att styrka de olika valen som gjorts i studien. I 

resultatdiskussionen kommer resultatets fyra kategorier av fem kategorier lyftas fram och 

kopplas samman med tidigare forskning och begreppet livsvärld.   

Metoddiskussion 
Studien gjordes utifrån en kvalitativ ansats av patografier då yngre kvinnors upplevelser av 

att leva med AN skulle beskrivas. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en kvalitativ 

metod lyfter fram personers upplevelser och erfarenheter. Med en kvalitativ ansats används 

förhållningssätt utan förutfattade meningar och strävan efter att möta situationen som om den 

alltid vore ny (a.a.).  

 

Eftersom yngre kvinnors upplevelse av att leva med AN skulle beskrivas var inte en empirisk 

studie relevant då endast sjukvårdspersonal fick intervjuas i examensarbete. Det kunde varit 

en fördel att använda en litteraturstudie baserat på vetenskapliga artiklar för att det kunde leda 

till ett större urval och bredare perspektiv inom sjukdomen AN. Patografier valdes då 

studiens syfte var att beskriva upplevelsen bland yngre kvinnor med AN. Valet att använda 

patografier stärks då Skott (2012) framhäver att patografier är självbiografier som inriktar sig 

på sjukdomar och kan ge en subjektiv beskrivning hur personen i fråga upplever sitt tillstånd. 

En patografi har oftast ett tids- eller handlingsförlopp med en början, en mittdel och ett slut, 

vilket leder till att patografierna går att avgränsa (a.a.). Även Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att livsberättelser i form av patografier kan ge en insyn i personens livsmöten samt 

olika minnen kring händelser (a.a.). Det har varit en fördel att analysera patografier och det 

kan bero på att studien haft en realistisk tidsplan för att bearbeta textmassan som uppstod. 

Olsson och Sörensen (2011) förklarar nackdelar med att analysera patografier kan bero på 

den mängden textmassa som ofta uppstår vid patografier och måste bearbetas i jämförelse 

med exempelvis en litteraturstudie (a.a.).  

 

Libris användes som sökmotor för att få fram relevanta patografier, vilket kan ha påverkat 

vilka patografier som framkom då Libris endast söker bland svenska bibliotek. Om flera 

sökmotorer använts och kombinerats hade det kunnat resultera i fler relevanta patografier 

som kunde vara användbara för att svara på studiens syfte. Fördelen med att använda Libris 
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som sökmotor var att Libris har inställningar som filtrerar och underlättar sökningen med 

hjälp av exempelvis val av språk och årtal.  

 

Inklusionskriterierna patografierna skulle vara skrivna på svenska, publicerade efter år 2005 

samt att personerna skulle vara yngre kvinnor mellan 18–26 år. Patografier skulle vara på 

svenska för att inte några missförstånd eller feltolkningar skulle uppstå. Missförstånd eller 

feltolkningar hade kunnat förekomma om patografierna exempelvis varit skrivna på engelska. 

Exklusionskriterna som användes var att patografierna som valdes inte fick handla om andra 

sjukdomar i kombination med AN.  

 

En svårighet med patografierna var att åldersgränsen av de yngre kvinnorna med AN 

behövde vara mellan 18–26 år, trots att de flesta patografierna med yngre kvinnor insjuknade 

i AN redan i tonåren. Nackdelarna med patografierna var att hitta yngre kvinnor som 

insjuknade vid 18 års ålder. Därför valdes två patografier i studien där yngre kvinnor 

insjuknade redan i tonåren och endast delar av innehållet där kvinnorna uppnått 18 års ålder 

användes. Patografierna fick senast vara publicerade år 2005, vilket var en fördel eftersom 

det gav en uppdaterad bild av yngre kvinnors upplevelse av AN. Patografierna har blivit lästa 

enskilt och tillsammans för att få en möjlighet till att reflektera och diskutera ifall oklarheter 

skulle uppstå, vilket kan ha ökat trovärdigheten i resultatet.  

 

Innehållsanalysen som genomfördes i studien har gjorts med hjälp av Graneheims och 

Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ innehållsanalys. Tolkningen användes eftersom 

den har en tydlig struktur där förklaringarna är lättförståeliga för läsaren. Kategoriseringen 

gjordes tillsammans av författarna för att hjälpas åt så koderna skulle hamna i rätt kategori. 

Koderna blandades ihop för att inte bli påverkad av vilken patografi koderna kom ifrån. Det 

bidrog till en bättre överblick samt underlättade kategoriseringen. I samband med 

kategoriseringen uppstod en del svårigheter, då många koder var olika varandra. Den första 

kategoriseringen ledde till för många kategorier samt underkategorier vilket skulle ge ett 

missvisande resultat och fick därför bearbetas igen. En annan svårighet som uppstod i 

innehållsanalysen var att få till rätt kategorier, då det fanns en del koder som påminde om 

varandra. Graneheim och Lundman (2004) poängterar att en kod aldrig får passa in i flera 

kategorier eller falla mellan de olika kategorierna. Svårigheter som uppstod vid 

kategoriseringen ledde till att koderna fick analyseras om ett flertal gånger innan slutgiltiga 

benämningar på kategorierna kunde göras. Genom att gå tillbaka till meningsbärande 
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enheterna och justera dem hittades nya kategorier som passade bättre till de meningsbärande 

enheterna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att analysstegen ibland får göras om 

vilket speglar en styrka samt en hög noggrannhet i kategorierna. För att styrka resultatet 

användes citat vilket Graneheim och Lundman (2004) beskriver ökar överförbarheten och 

stärker resultatet.    

 

En manifest ansats med latenta inslag valdes då Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

att en manifest ansats låter forskaren vara textnära och arbetar med textmaterialet och dess 

innehåll. Medan latent ansats lämnar mer utrymme för forskaren att göra egen tolkning av 

texten (a.a.). Det har inte varit något problem att hålla sig textnära då personliga erfarenheter 

av sjukdomen AN inte fanns. Om bara manifest ansats används hade resultatet kunnat bli 

annorlunda där innehållet inte varit lika innehållsrikt. Men eftersom manifest ansats användes 

och de patografier samt fakta som författarna i studien fått fram anses resultatet som pålitligt 

och överförbart att använda i andra studier angående yngre kvinnors upplevelse att leva med 

AN. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att yngre kvinnors självbild var förändrad, kvinnorna upplevde att 

samhället och vännerna spelade en roll hur de såg på sig själva. Det har bidragit till att yngre 

kvinnor upplever sin självbild som värdelös. När spegelbilden visar en mager kropp, såg de 

yngre kvinnorna en överviktig kvinna i spegeln. Skårderud (2007) beskriver att yngre kvinnor 

med AN har en förändrad självbild som inte stämmer överens med verkligheten när de ser sin 

spegelbild och uppfattar sig själva som överviktiga. Verschuren m.fl. (2015) bekräftar att 

yngre kvinnor har en överdriven vilja att inte gå upp i vikt och gömmer gärna sina kroppar 

bakom stora tröjor med långa armar för att inte bli dömda av omgivningen (a.a.). De yngre 

kvinnornas självbild förändras hela tiden under utvecklingen av sjukdomen AN och deras 

självbild blir sämre när de yngre kvinnorna blir allt sjukare i sjukdomen AN. Verschuren 

m.fl. (2015) konstaterar att självbilden även kan förändras när de yngre kvinnorna börjar 

tillfriskna och upplever att deras självbild blir starkare samt inser hur de lurat sig själva. 

Dahlberg m.fl. (2003) menar att det är viktigt att inte trycka ner, förminska, eller våldföra sig 

på personers livsvärld. Varje människas livsvärld är unik och det är den värld personen lever 

i. För att försöka förstå hur personer upplever sin livsvärld är det första steget att fråga dem. 

Genom att fråga personerna hur de upplever livsvärlden är ett steg i att försöka förstå deras 

upplevelser och erfarenheter (a.a.).  Därför är det viktigt att försöka förstå yngre kvinnors 
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upplevelser och erfarenheter för att ha en förståelse för yngre kvinnors livsvärld. Där 

sjuksköterskor kan lättare förstå hur yngre kvinnor upplever sjukdomen AN och hur de 

förändrar sin självbild och hur det påverkar dem.   

 

Resultatet beskrev ett behov av kontroll hos de yngre kvinnorna med AN. När yngre 

kvinnorna kontrollerade olika situationer upplevde kvinnorna en trygghet i vardagen. En av 

situationerna kunde vara att de yngre kvinnorna började planera dagen in i minsta detalj 

antingen dagen innan eller redan på morgonen med att bestämma vilken tid träningen och 

måltiderna skulle vara, för de yngre kvinnorna gällde det att äta med kontinuitet. Resultatet 

styrks av Sternheim, Konstantellou, Startup, och Schmidt (2010) menar att det har visat sig 

för en del yngre kvinnor med AN vara betydelsefullt att förbereda och planera varenda 

situation för att undvika obekväma situationer som ger de yngre kvinnorna en känsla av 

maktlöshet (a.a.). Yngre kvinnor upplevde ett välbefinnande när de kunde kontrollera 

vardagen. Det styrks då Dahlberg m.fl. (2003) menar att personers livsvärld berörs när både 

lidande och välbefinnande förändras då båda är förkommande i människans livsvärld. 

Livsvärldsteorin innebär upplevelser och erfarenheter om hur personer upplevt eller erfarit 

sin livsvärld (a.a.). Colton och Pistrang (2004) bekräftar att yngre kvinnors livsvärld 

förändras och kan upplevas oförstående av omgivningen. Slutsatsen är att yngre kvinnor har 

ett behov av kontroll i vardagen och som sjuksköterska är det viktigt att ha en förståelse för 

de yngre kvinnorna med behov av kontroll och hjälpa dem förstå att det inte är farligt att 

bryta mönstren de har i vardagen.   

 

I resultatet framgick det att tankar om mat och kalorier var en stor del av yngre kvinnornas 

vardag. De yngre kvinnorna med AN räknade kalorier för att minska deras kaloriintag för att 

uppleva ett välbefinnande och gå ner i vikt. Gulliksen, Nordbø, Espeset, Skårderud och Holte 

(2015) framhäver att yngre kvinnor upplever sig inte ha ett problem med att äta mat, medan 

andra kvinnor upplever att de gjort ett eget val av att äta och räkna kalorier vilket de yngre 

kvinnorna inte uppfattar vara något fel (a.a.). I sociala sammanhang upplevde yngre kvinnor 

svårigheter med att dölja sitt ätande och därför bestämde sig kvinnorna för att kräkas efter 

måltider. Perpiñtá, Roncero, Belloch och Sánchez-Reales (2011) styrker att yngre kvinnor 

ofta behöver kombinera ett minskat matintag med upprepande kräkningar efter måltid (a.a.). I 

takt med att de yngre kvinnorna minskade sitt kaloriintag började de uppleva att mat var 

motbjudande. Eriksson (1994) betonar att en sjukdom kan åstadkomma ett lidande, även om 

sjukdomen inte tillför smärta kan ett lidande uppstå (a.a.). Yngre kvinnorna upplevde 
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svårigheter att äta normala mängder mat även om de vill tillfriskna från sjukdomen AN. 

Enligt Nordbø, Espeset, Gulliksen, Skårderud, Geller och Holte (2012) finns en önskan hos 

de yngre kvinnorna att återhämta sig från sjukdomen AN men när kvinnorna var tvungna att 

hantera maten och äta den så försvann motivationen och önskan om att tillfriskna från 

sjukdomen. Slutsatsen är att det kan vara en svårighet för de yngre kvinnorna att förstå att de 

har ett ohälsosamt synsätt till mat och kaloriintag eftersom de upplevelser ett välbefinnande 

när de går ner i vikt. Som sjuksköterska är det därför viktigt att lyfta fram att de påverkar 

kroppen negativt och hur de yngre kvinnorna kan skadas i längden.  

 

I resultatet framgick upplevelsen av rädsla och ensamhet bland yngre kvinnor. De yngre 

kvinnorna upplevde en rädsla att bli lämnade ensamma om kvinnorna inte hade sjukdomen 

AN. Detta Styrks då Ross och Green (2011) förklarar att detta förekommer bland yngre 

kvinnor då de ofta håller fast vid sjukdomen AN och de upplever att de aldrig är ensamma 

när de har sjukdomen AN. Det blir ett sätt för de yngre kvinnorna att dölja rädslan av att vara 

ensam (a.a.). I kategorin rädsla och ensamhet framgick oftast bara en yngre kvinnas 

upplevelse men kunde inte bortses bara för att de är en kvinnas upplevelse. Eatough och 

Smith (2006) beskriver att människor har olika erfarenheter och skilda känslor i olika 

situationer beroende på ens erfarenheter. Upplevelsen är personlig och unik för varje individ i 

förhållande till ens livssituation (a.a.). Eftersom en yngre kvinnas upplevelse är unik och 

personlig betyder det inte att upplevelsen ska bortses ifrån.  

 

En av de yngre kvinnorna blev påverkad negativt då kvinnan upplevde en rädsla att aldrig bli 

frisk från sin sjukdom AN. Dahlberg m.fl. (2003) menar att livsvärlden upplevs av människor 

genom att se, förstå, beskriva samt analysera världen. Det är även betydelsen i att arbeta för 

ett välbefinnande samtidigt bekämpa olika former av lidande. Detta styrks då Eriksson (1994) 

påtalar att smärta inte är nödvändigt vid lidande (a.a.). Slutsatsen är att som sjuksköterska bör 

ha i åtanke att alla har olika upplevelser och erfarenheter och det är därför viktigt att komma 

ihåg att varje person är unik som i kategorin rädsla och ensamhet där det oftast var en yngre 

kvinnas upplevelse. För att ge en personcentrerad omvårdnad är det av stor betydelse att inte 

borstes en känsla bara för att den är ovanlig alla upplevelser är unika.  

Slutsats 
Yngre kvinnor med AN oftast har en förändrad självbild som påverkar de yngre kvinnorna 

negativt och som i sin tur kan leda till ett behov av kontroll. Behovet av kontroll leder till att 
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de yngre kvinnornas anpassar sin vardag för att undvika obekväma situationer. De yngre 

kvinnor med AN har ett ohälsosamt synsätt till mat, där de upplever ett välbefinnande när de 

minskar sitt kaloriintag och kan därmed gå ner i vikt. Slutsatsen är att som sjuksköterska 

alltid ha dessa aspekter i åtanke att självbilden, behov av kontroll och ohälsosamt synsätt till 

maten kan vara påverkad eller förändrad. Samt att inte bortse från olika upplevelser och 

erfarenheter eftersom varje person är unik som i kategorin rädsla och ensamhet där det oftast 

var en yngre kvinnas upplevelse. För att kunna ge en personcentrerad omvårdnad är det av 

stor betydelse att inte borstes en känsla bara för att den är ovanlig alla upplevelser är unika. 

Studiens resultat ger sjuksköterskorna en möjlighet till ökad förståelse för yngre kvinnors 

upplevelse av att leva med AN. För att sjuksköterskorna ska kunna bemöta yngre kvinnor 

med AN krävs förståelse för yngre kvinnors livsvärld samt kunna se individuella behov. Det 

behövs mer kvalitativ och kvantitativ forskning om yngre kvinnors upplevelser av att leva 

med AN, då det behövs mer kunskap inom ämnet eftersom det sker en ökning av insjuknande 

av sjukdomen AN bland yngre kvinnor. Det kan också vara bra att utveckla forskningen och 

inkludera alla åldrar och även mäns upplevelser för att få ett bredare perspektiv.  

Självständighet  
Sökandet efter lämpliga patografier har gjorts tillsammans. De tre patografierna har lästs av 

Emilia och Jenny. Meningsenheterna har sedan tagits ut var för sig för att inte påverkas av 

varandra. Kondensering och kodning av meningsenheterna har utförts var för sig och ibland 

tillsammans för att kunna diskutera. Kategorier och underkategorier har utformats 

tillsammans. Jenny har haft huvudansvaret för inledningen, datainsamling, urval, etiskt 

övervägande och bilagor med hjälp av Emilia. Emilia har haft huvudansvaret för bakgrunden, 

dataanalys och metoddiskussion med hjälp av Jenny. Resultatet, resultatdiskussionen och 

slutsatsen skrevs tillsammans.        
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Bilaga 1 Exempel på innehållsanalys 
Analysprocessen 

 

 

 

 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Jag väger omkring 44 

kg men har aldrig känt 

mig så tjock som nu inte 

ens när jag vägde 80 

kg”  

(Arkhem, 2005, s. ) 

Väger 44 kg, har 

aldrig känt mig så 

tjock.  

Kände sig 

tjock 

 Förändrad 

självbild 

”Dagarna kretsar runt 

mat. Innan jag går och 

lägger mig skriker 

hungern i magen” 

(Nordlund & Bank, 

2006, s.136) 

Dagarna kretsar 

runt mat. När jag 

ska sova skriker 

hungern.  

Hungrig   Tankar kring 

mat och 

kalorier 

”Han somnade snabbt, 

men inte jag. Ångest, 

ångest, ångest för den 

där pastan. Aldrig mer”  

(Arkhem, 2005, s. ) 

 

Ångest, ångest, 

ångest för den där 

pastan.  

Pastan gav 

Ångest 

Ångest i 

samband med 

mat.  

 

”Att äta samma mat om 

och om igen var en del 

av kontrollen, under en 

period där jag inte 

kunde kontrollera något 

annat” (Nordlund & 

Bank, 2006, s.121) 

Att äta samma 

mat varje dag var 

en del av 

kontrollen. 

Upprepning 

blev en 

kontroll 

 

 Behov av 

kontroll 
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Då fick jag för mig att 

straffa mig själv på ett 

nytt sätt. Tittade på det 

blänkande strykjärnet 

och slungade det i full 

fart rakt i huvudet” 

(Orup, Orup & 

Stenberg, 2014, s. 41)  

 

Fick för mig att 

straffa mig på ett 

nytt sätt 

Bestraffning  Upplevelse

n av att 

bestraffa 

sig själv 

”Är rädd för att bli 

ensam. Vem är jag utan 

Anorexian, den är min 

vän” (Nordlund & Bank, 

2006, s. 136) 

 

 

 

 

 

 

Rädd att bli 

ensam. Anorexian 

är min vän 

Rädsla  Upplevelse

n av rädsla 

och 

ensamhet 
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Bilaga 2 Databassökningar 
 

Sökords 

kombinationer 

Sökdatum Avgränsningar Antal 

träffar 

Patografier 

Anorexia Nervosa + 

patografi 

20170221  

 

Tidigast från år 

2005 

 

Svenska, bok 

 

Yngre kvinnor 

18–25 år 

 

14 

 

8 

 

 

7 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Genom helvetet: om 

fotboll, kärlek och anorexi 

(Nordlund & Bank, 2006) 

 

Jätten i Spegeln: En bok 

om kampen mot anorexi 

och andra ätstörningar 

(Arkhem, 2005) 

 

Det är för att du är så tjock 

(Orup, Orup & Stenberg, 

2014) 

Anorexia Nervosa 20170221  

 

Tidigast från år 

2005 

 

Svenska, bok 

 

Yngre kvinnor 

18–25 år 

753 

 

224 

 

 

48 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Genom helvetet: om 

fotboll, kärlek och anorexi 

(Nordlund & Bank, 2006) 
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Jätten i Spegeln: En bok 

om kampen mot anorexi 

och andra ätstörningar 

(Arkhem, 2005) 

 

Det är för att du är så tjock 

(Orup, Orup & Stenberg, 

2014) 
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