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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat bland ungdomar sedan 1990-
talet och cirka en procent av kvinnorna mellan 12-25 år lider av anorexia nervosa. 
Sjukdomen karakteriseras av en förvrängd kroppsuppfattning samt en sjuklig 
strävan att gå ned i vikt. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa två kvinnors 
beskrivning av sjukdomen anorexia nervosa. Metod: En litteraturstudie baserad på 
två självbiografiska böcker som analyserats med innehållsanalys för kvalitativa 
studier. Resultat: I resultatet framkom att kvinnorna hade en skev 
kroppsuppfattning och att deras ångest ökade i samband med måltider och för lite 
motion. Kvinnornas vardag präglades av dagliga tvångstankar och kontrollbehov 
och de svälte sig för att bli sedda och få uppmärksamhet. Lidandet kvinnorna gav 
uttryck åt var känslor av ensamhet, rädsla och skuld. Slutsats: Vår slutsats visar att 
kvinnorna gav uttryck för många olika tankar och handlingar som innebar ett 
lidande under deras sjukdomsperiod med anorexia nervosa. Det är viktigt att 
vårdpersonal uppmärksammar patienter med anorexia nervosa och skaffar mer 
kunskap om sjukdomen. 
  
Nyckelord: anorexia nervosa, kvalitativ, kvinnor, lidande, skev kroppsbild, ångest
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BAKGRUND 
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) har den psykiska ohälsan i Sverige ökat bland 
ungdomar sedan 1990-talet. Andelen ungdomar i åldern 16-24 år som känner ångest 
och oro har ökat de senaste 20 åren och siffran fortsätter att stiga. Under 1980-talet 
uppgav fyra procent av de unga kvinnorna att de hade besvär av oro och ångest. År 
2005 hade andelen kvinnor med dessa besvär ökat till 30 procent. Incidensen av 
anorexia nervosa beräknas vara ca en procent av kvinnorna i åldern 12-25 år och är 
mycket vanligare hos unga kvinnor än hos unga män. Enligt Attia och Walsh (2007) 
har anorexia nervosa den högsta dödligheten bland alla psykiatriska sjukdomar och 
påverkar alla fysiologiska organsystem i kroppen.  
 
Anorexia nervosa 
Clinton och Norring (2002) skriver att två läkare vid namn Gull och Laségue redan 
under slutet på 1800-talet gjorde den första upptäckten av anorexia nervosa. De 
fann att det förekom en tydlig avmagring som orsakades av att kvinnorna svälte sig 
själva vilket ledde till förstoppning och utebliven menstruation. Vidare skriver 
Clinton och Norring (2002) att under 1960-talet framhölls vikten av att det var 
patientens upplevelse av sin kropp samt den egna önskan att bli smal som ökade 
risken för att drabbas av sjukdomen. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) innebär anorexia nervosa avsiktig självsvält och är 
den allvarligaste formen av ätstörningar. Öhman och Rück (2009) beskriver att det 
finns olika typer av ätstörningar och diagnos ställs med hjälp av två olika manualer, 
the International Classification of Diseases (ICD-10) och the Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Enligt American Psychiatric 
Association (1994) är de olika typerna av ätstörningar anorexia nervosa, bulimia 
nervosa, hetsätningsstörning och ätstörning UNS (utan närmare specifikation). 
Bulimia nervosa förekommer hos underviktiga, normalviktiga och överviktiga 
personer. Ätstörningen innebär att individen på kort tid äter stora mängder mat för 
att kort därefter framkalla kräkning, missbruka laxermedel eller överdrivet 
motionera. En hetsätningsstörning betyder att stora mänger mat äts på kort tid utan 
att efteråt framkalla kräkning. När kriterierna för tidigare nämnda ätstörningar inte 
uppfylls benämns diagnosen som ätstörning UNS.  
 
Attia och Walsh (2007) skriver att anorexia nervosa förekommer i en restriktiv form 
och en bulimisk form. I den restriktiva formen finns enbart självsvält och den 
bulimiska formen innebär självsvält varierat med hetsätning. Risken att insjukna i 
anorexia nervosa ökar beroende av varierande faktorer, vilka beskrivs som 
genetiska och ärftliga förhållanden, ångestssymtom, perfektionistiska karaktärsdrag, 
uppfostran och till viss del kulturella faktorer (a.a.). Perfektionism innebär en 
strävan efter fulländning och perfektion (Råstam-Bergström, Gillberg & Gillberg, 
1995). Bulik, Sullivan, Tozzi, Furberg, Lichtenstein och Pedersen (2006) menar att 
graviditets- och förlossningsrelaterade komplikationer är specifika faktorer som kan 
öka risken att insjukna i anorexia nervosa. 
 
Enligt Attia och Walsh (2007) karaktäriseras anorexia nervosa av en mycket låg 
kroppsvikt och en sjuklig strävan mot att gå ner i vikt och bli smalare. Personer med 
anorexia nervosa har en förvrängd uppfattning om vikt och kroppsform. 
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Sjukdomsdebuten sker ofta i tonåren och kan även förekomma hos barn i början av 
puberteten samt hos vuxna individer. Carlsson och Eriksson (2001) skriver att i 
många fall kan anorexi starta med medvetna bantningsförsök för att gå ner i vikt 
och känna sig snyggare. Efter en tid kommer andra faktorer med in i bilden, till 
exempel att viktminskningen leder till positiva upplevelser av behärskande och 
kontroll. Den positiva uppmärksamheten från omgivningen gör att självförtroendet 
stärks och kontrollen ökar. Attia och Walsh (2007) beskriver olika negativa effekter 
på kroppen som kan uppträda i form av utebliven menstruation, bradykardi, 
arytmier, frätskador i matstrupen på grund av upprepade kräkningar, benskörhet och 
en fin behåring i ansikte och på armar och ben, som beror på att kroppen försöker 
kompensera avmagringens värmeförluster genom ökad behåring (a.a). Enligt 
Nordbø, Espeset, Gulliksen, Skårderud och Holt (2006) är det vanligt att personer 
med anorexia nervosa inte vill tillfriskna från sjukdomen. Anorektiker söker sällan 
själva vård på eget initiativ och motivationen för att tillfriskna är ofta låg. En av 
förklaringarna till den låga motivationen för att förändras är att individer med 
anorexia nervosa faktiskt ”uppskattar” sina symtom. 
 
Att känna sig fet 
Striegel-Moore, Franko, Thompson, Barton, Schreiber och Daniels (2004); 
Cooper, Deepak, Grocutt och Bailey (2007) menar att känslan av att känna sig fet är 
ett av nyckelbegreppen för att kunna ställa diagnosen anorexia nervosa. Råstam-
Bergström et al. (1995) hävdar att störningen av kroppsuppfattningen är central vid 
anorexia nervosa. En störd kroppsuppfattning innebär en oförmåga att bedöma den 
egna kroppens utseende.  Enligt Hennighausen, Enkelmann, Wewetzer och 
Remschmidt (1999) inkluderar begreppet kroppsuppfattningsstörning både 
attitydmässiga och perceptuella aspekter. De attitydmässiga aspekterna handlar om 
ett missnöje med den egna kroppen, medan de perceptuella perspektiven innefattar 
en snedvriden kroppsuppfattning. Banfield och McCabe (2002) definierar 
kroppsuppfattning som en noggrann beskrivning av en individs förmåga att bedöma 
sin egen storlek, form och vikt relaterat till sin egen aktuella kroppsproportion. De 
beskriver även att kroppsuppfattning innefattar flera olika synsätt: attityder, 
uppfattningar, beteende, känslor, rädslor för att bli fet, kroppsstörning, missnöje av 
den egna kroppen samt en strävan efter att bli smalare. Benninghoven, Jürgens, 
Mohr, Heberlein, Kunzendorf och Jantschek (2006) menar att kroppsuppfattning 
handlar om hur individer uppfattar sig själva, samt hur andra ser på dem.  
 
Edlund (2003) menar att bantningsbeteende och smalhetsideal uppträder redan i 
tidig skolålder. De flesta barn och ungdomar är tidigt medvetna om samhällets 
smalhetsideal. Det rådande smalhetsidealet och den ökade graden av övervikt i 
samhället orsakar för många flickor inre konflikter och missnöje av sina egna 
kroppar. Detta leder till att flickor redan i ung ålder har bekymmer över sin 
kroppsvikt. Fortsatt skriver Edlund (2003) att den inre konflikten ökar ju större 
skillnaden är mellan det upplevda aktuella kroppsidealet och den ideala 
kroppsstorleken. Upplevelsen av att kroppen känns förändrad och fetare är för 
många flickor drivkraften till viktnedgång och bantnings beteende. Det finns en 
förhoppning om att öka i popularitet genom att bli smalare.  
 
Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) har människan 
genom sin kropp tillgång till livet. Kroppen ses som navet i individens existens. Om 
kroppen förändras medför det att tillgången till livet och världen förändras. 
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Förändringen förtydligas i samband med insjuknande i exempelvis en kronisk 
sjukdom eller i anknytning till ett lidande av ångest och rädsla. Förändring av den 
subjektiva kroppen leder, på gott och ont, till förändring av tillgången till ett liv. 
Vidare skriver Dahlberg et al. (2003) att kroppen skall ses som ett subjekt, något 
levande, istället för att uppfattas som ett objekt. Den subjektiva kroppen är både 
existentiell, andlig, fysisk och psykisk samt fylld av upplevelser och minnen.  
Kroppen upplevs konstant och kan aldrig lämnas och den är människans redskap för 
att nå resten av världen. Människan har inte en kropp, utan är sin kropp. Kroppen 
upplevs som en helhet i den naturliga inställningen. Det innebär att människan inte 
skiljer på kroppen och jaget. Inte förrän lidandet upplevs blir kroppen märkbar, 
eftersom lidande och ohälsa handlar om en förlorad tillgång till världen och livet. 
Vid lidande blir tillvaron lika bräcklig som den subjektiva kroppen. När kroppen 
bryter ihop faller tillvaron samman. 
 
Att känna ångest 
Enligt Holtkamp, Müller, Heussen, Remschmidt och Herpertz-Dahlmann (2005) 
associeras Anorexia nervosa ofta med ångest. Öhman och Rück (2009) menar att 
ångest kan upplevas på många olika sätt. Det kan handla om oro för en kommande 
katastrof, ältande av tankar som inte går att kontrollera och oro över egna 
misslyckanden. Ångest kan även yttra sig som en paralyserande panik relaterad till 
hjärtklappning och andningssvårigheter. Fortsatt skriver Öhman och Rück (2009) 
att det är vanligt förekommande med ångest inom somatiska och psykiatriska 
sjukdomstillstånd. Med ångestsyndrom menas specifika sjukdomar där ångest är det 
huvudsakliga problemet som försvårar normalt mänskligt beteende. Dessa 
sjukdomar är vanliga och drabbar ca en fjärdedel av Sveriges befolkning. Debuten 
sker ofta i tonåren och om ångesten inte behandlas kan den bli långvarig och orsaka 
ett stort lidande. Det finns effektiv behandling av ångestsyndrom. 
 
Fortsatt skriver Öhman och Rück (2009) att ångest och rädsla har samma ursprung 
och aktiveras av medvetet och omedvetet uppfattat hot. Den viktigaste funktionen 
som ångest fyller är att aktivera de försvarssystem som finns i kroppen. Det 
autonoma nervsystemet aktiveras mycket starkt och detta upplevs genom 
hjärtklappning, andningssvårigheter och svettning. Till skillnad från rädsla är ångest 
inget tillstånd som ger upphov till flykt eller försvar. Handlingsberedskapen uteblir 
och känslor av hjälplöshet är en viktig del i ångestreaktionen. Detta medför att 
ångest kan uppkomma i situationer där det upplevda hotet inte kan hanteras genom 
att fly. 
 
Enligt Öhman och Rück (2009) innebär attackvis ångest att ångesten uppträder i 
tidsbegränsade attacker. När ångesten är ständigt närvarande benämns den som 
generaliserad ångest. Vidare beskrivs det att det finns många likheter mellan 
attackvis ångest och rädsla och båda upplevelserna leder till en kroppslig aktivering. 
De ångestsyndrom som nämns är tvångssyndrom, generaliserad ångest, 
paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och specifika fobier. Posttraumatiskt 
stressyndrom kan uppstå som minnesbilder och mardrömmar och väcker ångest. 
Detta syndrom kan utvecklas efter upplevelser av krig, tortyr och andra svåra 
olycksfall. Specifika fobier innefattar en stark, ihållande rädsla för ett visst objekt 
eller en situation. 
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Att känna ett tvång 
Råstam-Bergström et al. (1995) menar att tvångsmässighet och ritualism kring mat 
och vikt är viktiga symtom på anorexia nervosa. Lavender, Schubert, de Silva och 
Treasure (2006); Serpell, Hirani, Willoughby, Neiderman och Lask (2006) skriver 
att tvångstankar och tvångshandlingar som förekommer hos anorektiker även 
återfinns hos patienter med diagnosen tvångssyndrom. Enligt Öhman och Rück 
(2009) är det allmänt känt att tvångssyndrom (eng. obsessive-compulsive disorder, 
OCD) är en vanligt förekommande diagnos och går att behandla. OCD innefattar 
tvångstankar och tvångshandlingar och dessa förekommer ofta parallellt.  
 
Vidare skriver Öhman och Rück (2009) att tvångstankar innebär återkommande 
tankar, impulser och fantasier. Dessa upplevs som intensiva och orsakar ångest eller 
obehagskänslor. För att ignorera eller blockera tvångstankarna försöker individen 
fokusera på andra tankar. Tvångshandlingar betyder ett upprepande av konkreta 
eller mentala handlingar eller ritualer. När handlingarna utförs minskar ångesten. 
Det kan handla om att tvångsmässigt tvätta sig, kontrollera, räkna eller upprepa ord. 
 
Att känna ett kontrollbehov 
Råstam-Bergström et al. (1995) skriver att anorexia nervosa medför ett beteende 
som leder till ett överväldigande behov av att kontrollera någonting. 
Kontrollbehovet riktas främst mot den egna kroppen och behovet av att kontrollera 
sitt egna kaloriintag. Genom en tilltagande viktminskning ökar rädslan att förlora 
den hittills välfungerande kontrollen. Duker och Slade (2003) menar att när en 
individ med anorexia nervosa känner kontroll resulterar detta i en känsla av att 
finnas till. Förloras kontrollen förloras även känslan över sig själv. Ahrén-Moonga, 
Holmgren, von Knorring och af Klinteberg (2008) beskriver att kontroll över 
matintag handlar om ett sätt att försöka kontrollera en komplicerad livssituation. 
 
Enligt Karlsson (2007) finns det två olika begrepp som handlar om kontroll, intern 
kontroll samt extern kontroll. Intern kontroll innefattar den kontroll som upplevs 
när individen styr över och kan påverka sitt liv självständigt. Kontrollen upplevs 
inom individen själv. Extern kontroll handlar om att individen upplever att andra 
människor och händelser styr dess liv. Kontrollen förläggs utanför individen. 
Världen vi lever i blir lättare att anpassa sig till när människan känner att hon har 
kontroll över tillvaron. Upplevelsen av att känna kontroll leder till förbättrad 
förmåga att sortera och tolka sinnesintryck, samt ökad prestationsförmåga och 
bättre humör. I enlighet med Steptoe och Wardle (2001) förmedlar begreppet 
kontroll associationer mellan social- och ekonomisk status samt välbefinnande. 
 
Enligt Karlsson (2007) minskar känslan av kontroll i samband med negativa 
händelser. Det kan handla om situationer då individen känner sig hjälplös eller 
känner sig inkompetent. Kontrollförlust är nästan alltid förenat med en känsla av 
olust. När individens kontroll förminskas eller hotas försöker kontroll återfås via 
olika åtgärder. Vilka åtgärder som vidtas beror på vilken typ av hot det rör sig om 
och vilken personlighet den hotade har. Steptoe och Wardle (2001) menar att brist 
på kontroll ökar känslan av stress, smärttröskeln upplevs som lägre och den mentala 
hälsan försämras hos individen. 
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Att vilja bli sedd 
Clinton & Norring (2002) menar att personer med anorexia nervosa behöver bli 
sedda för att kunna se sig själva, för att stärkas i sin äkta identitet. Johnson (2003) 
skriver att behovet av självrespekt och god självkänsla är ett starkt behov hos de 
flesta människor. Genom en bekräftelse utifrån eller inifrån kan självkänsla uppnås. 
Yttre bekräftelse handlar om att emotionell bekräftelse ges till individen från andra 
människor. Bekräftelsen behöver inte enbart gälla duktighet eller goda prestationer 
på arbete eller inom skolan. Bekräftelserna kan även innefatta utseende. Inre 
bekräftelse uppnås av individen själv, exempelvis genom egenförvärvad kompetens. 
Vidare skriver Johnsson (2003) att det som bekräftar en individs självvärde hänger 
ihop med bland annat uppväxtförhållanden, personligt anlag, temperament, 
kulturella eller familjära värderingar. Redan i unga år lär sig barn att uppskattning 
oftast förvärvas av en god handling. Ett barn eller en vuxen som aldrig får 
uppskattning eller beröm för sin ”duktighet” tenderar att söka sig denna typ av 
bekräftelse. 
 
Dahlberg et al (2003) beskriver att avsaknad av bekräftelse kan skapa rädsla, ångest 
och skam. En individ upplever sig sedd som en unik och viktig person genom 
bekräftande handlingar av andra människor. Nåden och Eriksson (2000) beskriver 
betydelsen av bekräftelse som ett ankare genom en svår period i livet.  Bekräftelsen 
är helande och en viktig del av en individs hälsa och lidande. Bekräftelse handlar 
om att bli sedd och förstådd.  Att inte få bekräftelse innebär tvärtom att inte bli sedd 
eller tagen på allvar. Enligt Eriksson och Svedlund (2005) associeras bekräftelse till 
beteenden så som att bli hörd, att få ögonkontakt och känna fysisk beröring. 
 
Att känna ett lidande 
Enligt Dahlberg et al. (2003) kan lidande upplevas på flera olika sätt. Det orsakas 
av sjukdom eller annan ohälsa men även av att känna sig sårad eller av ensamhet. I 
samband med sjukdom kan människan uppleva känslor som skuld, skam, saknad 
och hopplöshet som individen ofta får utstå ensam. Människan tappar kontrollen 
och upplever att hon inte känner igen sin fysiska kropp. 
 
Carlsson och Eriksson (2001) skriver att det lidande som upplevs av en person med 
anorexia nervosa uppstår när hon försöker bibehålla sin magerhet genom stora 
uppoffringar och livsinskränkningar. Förutom de somatiska symtomen genomgår en 
person med anorexia även psykiska påfrestningar till följd av beteendeproblem, 
relationsproblem, koncentrationssvårigheter, tvångstankar, depressiva symtom och 
ångest. 
 
Eriksson (1994) beskriver lidandet som en kamp mellan gott och ont, mellan 
lidande och lust. Lusten kan användas i kampen mot lidandet och att lida innebär 
alltid en kamp. Tre olika former av lidande beskrivs; vårdlidande, livslidande och 
sjukdomslidande. Vårdlidande innebär det lidande som patienten upplever i olika 
vårdsituationer. När lidande står i relation till människans existens och hennes liv 
benämns detta som ett livslidande. Sjukdomslidande innefattar kroppslig smärta 
samt själsligt och andligt lidande som patienten kan uppleva i samband med 
sjukdom och behandling. Det själsliga och andliga lidandet orsakas i relation till 
känslor av skam, skuld och förnedring i samband med sjukdom och behandling. 
Detta lidande kan upplevas av patienten själv eller orsakas av vårdpersonalens sätt 
att bemöta patienten (a.a.). 
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SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att belysa två kvinnors beskrivning av sjukdomen 
anorexia nervosa. 
 

METOD 
 
Val av metod 
Metodvalet var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Forsberg och Wengström 
(2008) menar att en litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska 
och sammanställa litteratur inom ett valt ämnesområde. En kvalitativ ansats inriktar 
sig på att skapa mening och förståelse för människans upplevelse av omvärlden. 
Enligt Malterud (1998) används en kvalitativ ansats för att få kunskap om 
mänskliga företeelser som erfarenheter, uppfattningar, upplevelser, tankar, 
förväntningar och attityder. Notter och Hott (1996) menar att en kvantitativ metod 
eftersöker statistiska resultat och innebär att beskriva, beräkna samband och 
uttrycka kvantiteter. 
 
Olsson och Sörensen (2007) skriver att de kvalitativa metodernas 
insamlingsmetoder är bland annat intervju, fallstudie, observation och skrivna 
berättelser. Eftersom syftet var att belysa två kvinnors beskrivning av sjukdomen 
anorexia nervosa passade det bäst att använda en kvalitativ metod och två 
självbiografiska böcker valdes ut. Böckerna bestod av dagboksanteckningar och 
författarnas egna personligt skrivna berättelser om sina upplevelser av anorexia 
nervosa. Enligt Friberg (2006) är en självbiografi en individs självupplevda 
livsberättelse. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att dagboksanteckningar 
och personliga berättelser kan fungera som viktiga källor för analys exempelvis när 
författaren vill belysa upplevelsen av en viss sjukdom (a.a.). 
 
Urval 
Inklusionskriterier för urvalet av böcker var att böckerna skulle vara skrivna, 
eventuellt i dagsboksform, av svenska kvinnor på 2000-talet, samt att de skulle 
handla om kvinnans upplevelse av sjukdomen anorexia nervosa. Exklusionskriterier 
var att berättelserna inte fick vara fiktiva eller skrivna tillsammans med en annan 
författare eller journalist. Böcker där kvinnan hade ett framträdande 
självskadebeteende valdes också bort. 
 
För att finna lämplig litteratur användes bibliotekskatalogen på Blekinge Tekniska 
Högskolas bibliotek. I kategorin ”Litteraturlistor” valdes underkategorin 
”Listgrupper”. En lista med olika alternativ blev då tillgänglig och rubriken ”Att 
vara sjuk” markerades. Detta resulterade i en lista där kategorin ”Ätstörningar eller 
övervikt” valdes ut. En lista innehållande 20 böcker blev tillgänglig, vilka handlade 
om anorexia nervosa, bulimia nervosa och övervikt. Med hjälp av inklusions- och 
exklusionskriterierna valdes fyra självbiografiska böcker som ansågs vara relevanta. 
När böckerna lästs igenom framkom det att två av dem inte stämde överens med de 
valda kriterierna och dessa två böcker valdes bort. En av dessa böcker var skrivna 
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med hjälp av en journalist och kvinnan i den andra boken hade ett framträdande 
självskadebeteende. De självbiografiska böcker som valdes ut var följade: 
 
En anorexisaga av Mea Suhonen Frohm (2008). Boken handlar om Mea som med 
hjälp av dagboksanteckningar berättar sin historia om hur det är att leva med 
sjukdomen anorexia. Mea blev sjuk under sin gymnasietid och hade innan 
sjukdomen aldrig trott att hon skulle drabbas av anorexia. Enligt henne själv har 
hon alltid haft en sund inställning till mat och middagen har varit en central del i 
hennes familj. Mea hade sedan hon var liten haft höga ambitioner, alltid siktat mot 
toppresultat i skolan och att vara omtyckt av människor i hennes omgivning. När 
hon insjuknade i anorexia läste hon naturvetenskapliga programmet på gymnasiet 
samtidigt som hon jobbade heltid, tränade och försökte upprätthålla ett socialt liv 
med pojkvän och kompisar. 
 
När mörkret kom – en bok om anorexia av Lina Strandberg (2000). I denna 
självbiografi skildrar 19-åriga Lina hur hon under fyra år kämpar för att ta sig ur sin 
sjukdom anorexia nervosa, som hon insjuknade i redan som 14-åring. Lina återger i 
boken hur hon efter sin ryggoperation allt mer börjar fixera sig vid sitt utseende och 
sin vikt, vilket driver henne till en strävan att bli smal. I boken får vi även följa 
Linas skildring av hur det kan kännas att leva med sjukdomen anorexia nervosa, 
och hur Linas inre röst ”Trassel” styr hennes tankar, handlingar och liv under fyra 
år. Hennes framsteg i sin behandling av sjukdomen varvas med bakslag. Lina 
beskriver detaljerat och gripande om sin kamp från att ”ta sig ur mörkret” och fly 
från sina onda tankar för att nå ljuset och framtiden. 
 
Analys 
Böckerna har analyserats med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning 
av innehållsanalys som går ut på att först läsa igenom texten flera gånger för att 
skaffa sig en uppfattning om helheten. Nästa steg är att välja ut meningar eller hela 
fraser, dessa kallas meningsbärande enheter, som är väsentliga för de 
frågeställningar som formulerats. Då sammanhanget ska kvarstå måste omgivande 
text också inkluderas. För att korta ner texten och även behålla hela innebörden av 
innehållet kondenseras de meningsbärande enheterna, för att sedan kodas och delas 
in i kategorier. Vidare skriver Graneheim och Lundman (2004) att koderna och 
kategorierna ska återspegla det centrala budskapet i texten som analyseras. Dessa 
kategorier bildar det manifesta innehållet. Sist formuleras teman så det latenta 
innehållet blir tydligt. Det manifesta innehållet är det som står i texten och det 
latenta innehållet är det som framgår genom tolkningar av den (a.a.). 
 
Först lästes böckerna igenom flera gånger för att få en uppfattning om helheten av 
innehållet. I nästa steg valdes meningar och hela stycken ut, meningsbärande 
enheter, som passade för syftet. Detta gjordes på varsitt håll för att sedan 
tillsammans diskutera de meningsbärande enheter som valts ut. De utvalda 
meningsbärande enheterna skrevs först ner som citat i ett worddokument och fördes 
sedan in i tabeller. Därefter utfördes en kondensering av de meningsbärande 
enheterna, vilket innebar att citaten kortades ner samt att innebörden av innehållet 
kvarstod utan att göra en egen tolkning. Nästa steg innebar att koda och 
kategorisera de meningsbärande enheterna (se Bilaga 1). Det framkom då sex 
kategorier. De meningsbärande enheterna sorterades i tabellerna så att varje 
kategori stod var för sig. För att vara textnära och inte tolka innehållet utfördes inte 
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steget där teman formuleras, eftersom en tolkning av texten kan påverka resultatet. 
Kategorierna som framkom var: att känna sig fet, att känna ångest, att känna ett 
tvång, att känna ett kontrollbehov, att vilja bli sedd och att känna ett lidande. 
 

RESULTAT 
 
Eftersom resultatet är baserat på två kvinnors beskrivningar kommer benämningen 
”kvinnorna” att användas som referens när båda kvinnorna i böckerna beskriver 
samma upplevelser. Detta för att de utvalda citaten upplevs som samstämmiga för 
de båda kvinnorna. När vi refererar till enbart en av kvinnorna används referenserna 
Strandberg (2001) och Suhonen Frohm (2008). Vi har valt att använda oss av citat 
för att förstärka innebörden av det som framkommit i resultatet. Sex kategorier 
framkom i resultatet.  Dessa var beskrivningen av: 
 

• att känna sig fet 
• att känna ångest 
• att känna ett tvång 
• att känna ett kontrollbehov 
• att vilja bli sedd 
• att känna ett lidande 

 
Att känna sig fet 
Kvinnorna var båda mycket fixerade av sina kroppar. När kvinnorna såg på sina 
kroppar upplevde de känslorna av att vara feta som starkare än det verkliga 
synintrycket. Det enda de kunde se var en kropp som enligt dem själva såg ut som 
en fettklump. Kroppen som verkligen fanns där kunde de inte se. Suhonen Frohm 
(2008) såg sin kompis som perfekt och var avundsjuk på hennes former. Sin egen 
kropp upplevde hon bara som tjock. 
 
Att bli smal innebar en känsla av lycka för Strandberg (2000). Hon trodde verkligen 
inte att hon skulle bli frisk av att vara normalviktig. Hennes självförtroende blev 
sämre då hon ställde sig på vågen och upptäckte att hon gått upp i vikt. Hon 
vantrivdes i sin egen kropp, tyckte att de kilon hon gick upp i vikt syntes mycket 
tydligt. Det var orättvist att alla andra fick vara smala utom hon själv. Personer i 
hennes omgivning tyckte att hon var otäckt mager, något som hon själv inte kunde 
förstå. Enligt henne var anorektiker magra och sorgsna människor och definitivt 
inga, som hon kallade det, fettklumpar. 
 

”Det var helt otänkbart för mig att gå upp i vikt. Jag visste att jag inte 
skulle stå ut med mig själv om jag nådde min så kallade normalvikt. 
När jag föreställde mig själv som normalviktig, såg jag bara en ännu 
större fettklump och blotta tanken på att gå upp i vikt fick mig att må 
dåligt” (Strandberg, 2000, s. 49). 

 
Att känna ångest 
Strandberg (2000) upplevde en inre kamp varje gång hon skulle äta och hon tyckte 
att detta var mycket ångestskapande. Känslan av en svällande kropp infann sig vid 
varje måltid. 
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Suhonen Frohm (2008) beskrev i boken hur hon inte orkade sitta på ett café en hel 
dag och smutta på en kaffe latte. Hon fick ångest vid tanken på att äta utan att röra 
på sig efteråt. Detta resulterade i att hon inte ville sitta still och se på film med sina 
vänner. Hon förväntades då äta chips och andra onyttigheter. 
 

”Hur faan ska jag vilja orka äta? Jag orkar inte kämpa. Jag orkar 
inte vara ledsen längre. Jag vill inte ha ångest redan klockan 2 över 
en måltid jag ska käka kl 5. Plus att ångesten hänger kvar sen 
lunchen” (Suhonen Frohm, 2008, s. 33). 

 
Båda kvinnorna upplevde en stark ångest. De försökte förtränga ångesten genom att 
springa eller svälta sig och det förekom även att Strandberg (2000) skar sig. Hon 
tänkte även på döden som en sista utväg. Det var en trygghet för henne att veta att 
hon kunde fly sin ångest. När hon kände att ångesten var i antågande kunde hon inte 
koppla av. Hon blev rastlös och var tvungen att göra något aktivt för att mota bort 
ångesten. 
 

”Personalen måste tvinga mig att ge mig själv den vila jag så väl 
behövde. När jag fick gå ut själv slutade det nästan alltid med att jag 
sprang, i något fåfängt försök att springa ifrån ångesten (och bli av 
med fettet)” (Strandberg, 2000, s. 54). 

 
Att känna ett tvång 
Tillvaron i kvinnornas liv kännetecknades av dagliga tvångsmässiga tankar. De 
sjuka tankarna upplevdes ibland som inre röster som styrde kvinnornas tankar och 
handlingar. De visste hela tiden om att rösterna tillhörde sjukdomen samtidigt som 
en känsla av kluvenhet uppstod. Det var svårt för kvinnorna att veta om de skulle 
lyda sina egna ”friska” tankar eller sjukdomens röst. Strandberg (2000) kallade sin 
inre röst för ”Trassel” och för henne blev det namnet på anorexin. ”Trassel” 
representerade det sjuka inom henne. Den inre rösten viskade elaka ord till henne 
och förbjöd henne att äta. I vissa situationer kunde ”Trassel” även vara till hjälp för 
henne eftersom hon kunde skylla ifrån sig sina lögner på den inre rösten. Exempel 
på sådana situationer kunde vara när någon frågade henne om hon hade ätit. Då 
kunde hon ljuga och säga att hon hade ätit, utan att få dåligt samvete. Hon ansåg att 
det var den inre rösten som hade skapat lögnen. 
 
Suhonen Frohm (2008) kände sig motiverad till att äta mellan måltiderna. När hon 
satte sig vid matbordet tog tankarna över och den inre rösten tillät inte henne att äta. 
Hon kände att hon tänkte för mycket och ville bara koppla bort alla tankar som 
hindrade henne från att göra som hon egentligen ville. 
 

”Ätstörningens röst kan verkligen vara så stark ibland att den bryter 
ner alla murar som jag febrilt försöker bygga upp. Den krossar allt 
motstånd som jag desperat försöker upprätthålla” (Suhonen Frohm, 
2008, s. 29). 

 
De flesta tvångstankarna var matrelaterade. Det var viktigt att kvinnorna visste vad 
maten innehöll och vilka konsekvenserna blev när de åt. Innan de åt var de tvungna 
att räkna ut hur många kalorier de skulle få i sig. Detta kunde leda till att de 
hoppade över måltider om de ätit något oplanerat eller onyttigt. När de hade ätit 
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något kände kvinnorna att de var tvungna att motionera och förbränna kalorierna de 
fått i sig. Detta ledde till ett överdrivet motionerande och utförande av handlingar 
som gjorde att kroppen förbrände mer. Tvångstankarna kunde bara försvinna om 
kvinnorna utförde det som de kände sig tvungna att göra. Det kunde handla om att 
springa flera kilometer eller att cykla en omväg hem från skolan. Strandberg (2000) 
hade även tvångstankar i andra sammanhang än när det gällde mat och motion. 
Vissa handlingar kände hon sig tvingad att utföra och andra handlingar tvingade 
hon sig att låta bli att göra. Det kunde handla om att gå i trappor. Då var hon 
tvungen att ta fjorton steg oberoende av hur många trappsteg det var. Hon var även 
tvungen att ställa saker och ting på ett visst ordnat sätt.  
 

”Trassel tvingade mig att duscha i iskallt vatten för att få kroppen att 
förbruka mer energi då den försökte upprätthålla 
kroppstemperaturen” (Strandberg, 2000 s. 23). 

 
Att känna ett kontrollbehov 
Båda kvinnorna kände ett stort behov av att ha kontroll. När de kände att de hade 
kontroll upplevde de att de var starka, de kunde stå emot och hade karaktär. 
Självsvälten ledde till att de kände att de hade kontroll över sina kroppar och sina 
liv. Vilket i sin tur resulterade i lyckokänslor och välbehag. Den positiva känslan 
som infann sig när de kunde motstå exempelvis ett mellanmål blev till en drivkraft 
för att kunna motstå även kommande måltider.  
För Suhonen Frohm (2008) var ett annat sätt att skapa kontroll att hon undvek fet 
mat, godis och andra onyttigheter. När hon kunde motstå detta kände hon sig stark. 
 

”Du är stark nog att nobba chokladbiten och sen må bra resten av 
dagen. Du vet att du till och med kan nobba det där mellanmålet eller 
kanske rentav hela lunchen. Snacka om att du är stark!” (Suhonen 
Frohm, 2008, s. 16) 

 
För att inte förlora kontrollen förbjöd Strandberg (2000) sig att tänka på mat. Om 
hon inte tänkte på mat var det inte lika lätt att frestas till att äta. Hon förträngde sin 
hunger och tillslut kände hon ingen hunger. Detta ledde till att hon kände att hon 
hade kontroll. Ibland hamnade kvinnorna i sociala situationer då de förväntades äta 
som alla andra. Detta upplevdes som mycket påfrestande, dels för att de inte visste 
hur många kalorier maten som serverades innehöll och dels för att de 
överhuvudtaget inte ville äta. De förlorade kontrollen när de tvingades äta. 
Kontrollbehovet berörde inte bara kvinnorna själva utan även deras omgivning. Det 
var viktigt att personerna i deras närhet åt mer och tränade mindre än de själva. Det 
blev lite som en tävling, kvinnorna ville alltid känna att de åt minst och på så vis 
hade kontroll. 
 

”Jag vet att jag kanske inte är den mest trevliga personen att umgås 
med ibland. Mitt enorma kontrollbehov då det kommer till mat. Jag 
kontrollerar gärna min omgivning, eller snarare maniskt observerar. 
Jag vet exakt vad mamma åt till frukost och hur mycket hon har rört 
sig. Jag kan känna mig lugnare och mindre stressad om inte folk 
runtomkring mig är mer aktiva och äter mindre än vad jag gör” 
(Suhonen Frohm, 2008, s. 45). 
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Att vilja bli sedd 
Båda kvinnorna ville bli sedda och de upplevde det som att ingen såg dem och gav 
dem den bekräftelse de behövde. Strandberg (2000) var rädd att personerna i hennes 
omgivning inte längre skulle se henne om hon började äta och gick upp i vikt. För 
henne hade svältandet blivit ett sätt att få bekräftelse, hon blev sedd. Det hände att 
hon lät bli att äta i skolan för att se om någon reagerade. Genom att avstå från att äta 
så var man någon. Suhonen Frohm (2008) skriver att hon ofta smög med hur lite 
hon åt, samtidigt som hon ville bli upptäckt och tillsagd att äta mer. Hon ville ha 
bekräftelse på att hon var sjuk och inte åt tillräckligt. Normal kroppsstorlek skulle 
innebära att ingen såg hur hon mådde. 
 

”Nu har jag fått bekräftelse. Folk runtomkring mig håller med mig om 
att jag är sjuk. Räcker inte det? Måste jag fortsätta. Kan jag bara inte 
bli tjock?” (Suhonen Frohm, 2008, s. 32) 
 

 Det förekom också att de signalerade att de behövde hjälp och detta kunde yttra sig 
genom självsvält. Strandberg (2000) menade att det inte fanns någon som såg hur 
desperat hon var och att hon snart inte skulle orka längre. För henne blev svältandet 
blev ett rop på hjälp. 
 
Att känna ett lidande 
Båda kvinnorna beskrev hur de kände ett lidande som upplevdes i form av känslor 
av ensamhet, skuld och rädsla. De kände rädsla över att de inte kunde förstå vad 
som hände inom dem och ångesten de kände var skrämmande. Suhonen Frohm 
(2008) beskrev hur hennes föräldrar påverkades av hennes sjukdom och detta 
upplevde hon mycket plågsamt. Hon berättade att hon trodde att hennes föräldrar 
hade det mycket svårt då de såg sin dotter svälta och det resulterade i att hon fick 
skuldkänslor. Strandberg (2000) berättade att hon blev rädd och kände en hemsk 
skuld då hennes mamma for illa och grät för att hennes dotter mådde dåligt. Hon led 
av att bråka med sina föräldrar och hatade sig själv för att hon tyckte att hon gjorde 
dem illa. Det var ofta i samband med måltiderna som bråken uppstod och hon 
uppfattade det som att det var hennes fel att familjen bråkade. Detta ledde till att 
hennes skuldkänslor ökade. Hon uttryckte även att hon ofta kände sig mycket 
ensam. Känslan av ensamhet berodde dels på att hon isolerade sig från sina nära och 
kära och dels på att hon kände sig oförstådd. Ingen i hennes omgivning kunde förstå 
hur hon kände sig inombords och detta ledde till att hon kände sig ensam. Rädslan 
för att de skulle upptäcka hennes rätta jag fanns alltid där. Hon ansåg sig inte vara 
värd att älskas och därför försökte hon ge sken av att vara en annan person, som hon 
tyckte var värd att älskas. Följden av detta blev att hon stötte bort de personer hon 
verkligen älskade och känslan av ensamhet blev större. 
 

”… men det fanns inte någon som riktigt förstod … förstod hur det 
var att vara fast i Trassels klor. Ingen förstod hur det var att ha ett 
kaos inom sig” (Strandberg, 2000, s. 32) 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan personliga berättelser utgöra viktiga 
källor när upplevelser av en viss sjukdom skall beskrivas med hjälp av en kvalitativ 
metod. Därför valdes det att använda två självbiografiska böcker då syftet var att 
belysa två kvinnors beskrivning av anorexia nervosa. Fördelen med valet av 
självbiografier är att läsaren av boken kommer nära kvinnornas beskrivning av 
deras upplevelser av anorexia nervosa. Kvinnorna som har skrivit böckerna som 
lästs, har själva levt med anorexia nervosa och detta gör att det kan antas att de har 
kunskap och erfarenhet av sin sjukdom. Suhonen Frohm (2008) skriver i sin bok att 
hennes dagboksanteckningar som läsaren får ta del av inte är redigerade eller 
censurerade. Strandberg (2001) skriver i sin bok att hon inte vill att hennes bok 
skall vara en handbok i anorexi men att hon vill förmedla hur det är att leva med 
anorexia nervosa. Strandberg (2001) hävdar att hon beskrivit sjukdomen anorexia 
nervosa så som hon upplevt den. Detta gör att resultatet blir mer tillförlitligt.  
 
Vi valde att söka efter självbiografiska böcker via Blekinge Tekniska Högskolas 
bibliotekskatalog. Detta kan ha begränsat antalet sökträffar jämfört med om böcker 
även hade sökts på andra bibliotek. Eftersom de böcker som hittades ansågs vara 
relevanta för syftet ansågs det att det var tillräckligt att använda bibliotekskatalogen 
på BTH. En lista framkom på flera olika självbiografiska böcker som handlade om 
anorexia nervosa. Efter att ha diskuterat valet av böcker valdes först för fyra böcker 
som ansågs stämma överens med inklusions- och exklusionskriterierna. Efter en 
noggrannare granskning av inklusions- och exklusionsteorierna ansågs det att 
endast två av de självbiografiska böckerna var relevanta för syftet. 
 
De inklusionskriterier som använts var att böckerna skulle handla om kvinnans 
upplevelse av att ha levt med anorexia nervosa, samt att böckerna skulle vara 
skrivna på 2000-talet av svenska kvinnor. Böckerna fick gärna vara skrivna i 
dagboksform. Det ansågs att det var viktigt att kvinnorna skulle komma från 
svenska förhållanden för att miljön och kulturen de två kvinnorna levt i skulle vara 
förhållandevis likvärdig. Om en beskrivning valts från en kvinna som levt i ett 
annat land, med en annan kulturell bakgrund, hade kvinnan möjligen haft ett annat 
synsätt och andra värderingar när det gäller sjukdomen anorexia nervosa, vilket 
skulle påverka resultatet. Skälet till att böckerna inte skulle vara skrivna före 2000-
talet var att det bedömdes mer relevant att böckerna var moderna. 
Dagboksanteckningar välkomnades i de självbiografier som lästs eftersom det 
ansågs att de skulle ge skildringar om kvinnornas upplevelser.  
 
Nackdelen med valet av självbiografier som eventuellt innehåller 
dagboksanteckningar är att det aldrig kan vara säkert att det som står i böckerna är 
tillförlitligt. Vi får bara ta del av det de två kvinnorna har valt att dela med sig av. 
Att resultatet grundas på endast två kvinnors självbiografier kan följaktligen inte 
tala för vad alla andra kvinnor som levt med sjukdomen anorexia nervosa upplevt. 
Det uppfattas ändå som att de två böckerna stämde in på syftet och gav mycket 
värdefull information om kvinnornas beskrivning av att ha levt med anorexia 
nervosa. 
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Det optimala hade varit att göra intervjuer med kvinnor som levt med anorexia 
nervosa. Eftersom intervjuer är mycket tidskrävande valdes denna metod bort. Det 
skulle eventuellt vara mycket svårt att hitta kvinnor som skulle vilja delta i 
intervjuer. Hade trots allt intervjuer utförts är det inte säkert att kvinnornas verkliga 
upplevelser skulle ha uppenbarats, eftersom kvinnorna själva hade kunnat välja vad 
de ville säga och kunnat utelämna detaljer och upplevelser.  
 
De exklusionsteorier som nyttjades var att de självbiografiska böckerna inte skulle 
vara fiktiva eller skrivna av eller tillsammans med en journalist eller författare. 
Efterhand framkom det att det inte till 100 procent kan bedömas om de två 
självbiografiska böcker som valts ut var fiktiva eller ej, eftersom kvinnorna faktiskt 
kan ha förvrängt sina berättelser. Detta kan ha påverkat resultatet. Det anses att 
kvinnorna som skrivit de två utvalda böckerna faktiskt gav intrycket av att böckerna 
var deras egna, ”ärligt” beskrivna upplevelser. Böcker eftersöktes som renodlat var 
skrivna av kvinnor som gav intryck av att ha levt med anorexia nervosa. Enligt 
kvinnorna själva har de inte tagit hjälp av journalister eller författare för att skriva 
sina böcker och de står som ensamförfattare till böckerna. En medjournalist eller 
medförfattare skulle troligtvis ha påverkat och förändrat kvinnornas berättelser och 
möjligtvis medfört ett färgat resultat.  
 
Ytterligare en av exklusionskriterierna var att böcker valdes bort där kvinnan 
verkade ha ett betydande självskadebeteende. Det ansågs att det fanns en risk att 
kvinnor som skär sig och försöker begå självmord även har andra psykiska 
sjukdomar. Det uppfattades att det inte kunde urskiljas vilka upplevelser som var 
relaterade till anorexin eller till en annan psykisk sjukdom. Det visade sig att 
Strandberg skar sig och enligt Holm-Denoma (2007) är det vanligt med 
självmordsförsök hos anorektiker. Hade böcker där kvinnan hade ett tydligt 
självskadebeteende inte valts bort finns möjligheten att resultatet hade sett 
annorlunda ut. 
 
Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys inspirerade valet av 
analysmetod, eftersom den verkade lättförståelig. De två självbiografierna lästes 
först igenom och därefter valdes meningsbärande enheter ut på var sitt håll. Genom 
att plocka ut meningsbärande enheter var och en för sig, fanns det utrymme för 
reflektion över om de meningar som framkommit var relevanta för syftet. 
Tillsammans diskuterades det att flera meningsbärande enheter framkommit var 
likvärdiga, men även att nya meningar kunde tillföras. Detta gav mycket material 
att analysera. Tillförlitligheten av analysen stärks av att meningar arbetats fram var 
för sig, som senare sammanställts tillsammans. Metoden att plocka ut 
meningsbärande enheter på varsitt håll ger en positiv bredd av analysen eftersom de 
framtagna meningarna då setts utifrån två olika perspektiv. Detta stärker 
tillförlitligheten av resultatet.  
 
Efter att de meningsbärande enheterna valts ut utfördes kondenseringen av de 
utvalda meningarna. Detta upplevdes som svårt eftersom vitsen med 
kondenseringen var att korta ner de utvalda meningarna och ändå behålla den 
viktiga innebörden utan att göra en fri tolkning. De sista stegen var att koda och 
kategorisera meningarna. Även detta upplevdes från början som svårt från eftersom 
det var ganska krävande att urskilja vilken meningsbärande enhet som hörde till 
vilken kategori, eftersom många av kategorierna flyter in i varandra. Det som är bra 
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med innehållsanalysen är att kategorierna som analysen resulterar i leder till en 
klarare bild av resultatet som då blir med överskådligt. 
 
 
Resultatdiskussion 
Två kvinnors beskrivning av sjukdomen anorexia nervosa har valts att belysas. I 
resultatet framkommer sex begrepp som anses relevanta för att besvara syftet. Det 
framkom en beskrivning av: att känna sig fet, att känna ångest, att känna ett tvång, 
att känna ett kontrollbehov, att vilja bli sedd och att känna ett lidande. Denna 
beskrivning är endast baserad på två kvinnors berättelser och kan inte stå för alla 
kvinnor med sjukdomen anorexia nervosa. 
 

Att känna sig fet 
Resultatet av studien visar att kvinnorna i böckerna uttrycker känslor av att vara feta 
och de är båda mycket fixerade av sina kroppar och sin vikt. Enligt Cooper et al. 
(2007) är upplevelsen av att känna sig fet ett centralt begrepp för att diagnostisera 
anorexia nervosa. Ytterligare framkommer det i Coopers et al. (2007) studie att 
dåligt självförtroende, är en av förklaringarna till varför individer med sjukdomen 
anorexia nervosa har så svårt för att ändra sitt tankesätt för att bli av med sina 
känslor av att känna sig feta. Strandberg (2000) skildrar även i sin bok en enorm 
rädsla över att behöva gå upp i vikt och att en viktuppgång för henne motsvarar ett 
sämre självförtroende. Detta stämmer överens med vad Striegel-Moore (2004) och 
Benninghoven et al. (2006) skildrar i sin undersökning om att känslomässig stress 
och rädsla överlag upplevs av de flesta individer med anorexia nervosa när de åter 
börjar äta och gå upp i vikt (a.a.).  
 
Strandberg (2000) och Suhonen Frohm (2008) har även en starkt förvrängd 
kroppsuppfattning. Kvinnorna beskriver i böckerna att de själva inte ser att de är 
”otäckt smala” utan bara ser sig själva som ”fettklumpar”. Benninghoven et al. 
(2006) beskriver att definitionen av kroppsuppfattning hos individer med anorexia 
nervosa är mer eller mindre störd och att kroppsuppfattningen förändras under 
sjukdomens gång och behandling. Deras studie bekräftar likaledes att många 
individer som lider av anorexia nervosa är självupptagna av sina egna kroppsvikter 
samtidigt som de i hög grad överdimensionerar den aktuella storleken av sina 
kroppar. Kaye, Fudge och Paulus (2009) skildrar att individer med svår anorexia 
nervosa ofta är mycket utmärglade och att de trots detta förnekar sin undervikt och 
fortsätter med sin tvångsmässiga träning för att minska än mer i vikt (a.a.). Detta 
stämmer väl med hur kvinnorna i böckerna agerar i förhållande till träning och 
viktnedgång. 
 
Strandberg (2000) beskriver i sin bok att hon förknippar smalhet med en känsla av 
lycka. Benninghoven et al. (2006) visar i sin studie att individer med svår anorexia 
nervosa visar känslor av stolthet och lycka över att ha manipulerat sina kroppar, 
samt att de upplever tillfredställelse över deras/sina extremt underviktiga kroppar. 
Skåderud (2007) menar på att en reducerad kroppsvikt medför att negativa känslor 
försvinner. Att bli smal relaterar till att byta identitet, och bli av med negativa 
känslor. Det kan även handla om att öppna upp möjligheter för att skapa något nytt, 
exempelvis som en ”ny start” i livet (a.a.). Genom att gå ner i vikt beskriver 
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Standberg (2000) hur hon upplever att hon ökar i popularitet i skolan och att hon 
uppfattar att hennes skolkamrater plötsligt uppmärksammar henne. 
 

Att känna ångest 
I resultatet framkommer att båda kvinnorna känner en stark ångest i samband med 
måltider. Kvinnorna beskriver hur ångesten väcks vid tanken på att äta något utan 
att kunna motionera efteråt för att förbränna kalorierna. Holtkamp et al. (2005) 
menar att det är vanligt att anorektiker känner ångest och att denna även kan kvarstå 
tre år efter tillfrisknandet från anorexia nervosa.  
 
Resultatet visar även hur kvinnorna försöker förtränga ångesten genom överdriven 
motion. Kvinnorna i böckerna skildrar hur de försöker fly sin ångest genom att 
motionera eller svälta sig. Strandberg (2000) berättar att hon ofta försöker springa 
ifrån ångesten och fettet. Suhonen Frohm skriver att hon cyklar omvägar hem från 
skolan för att förbränna extra kalorier och dämpa sin ångest. Båda kvinnornas 
försök att fly sin ångest stämmer väl med Clinton och Norring (2002) som menar att 
överdriven motion för att dämpa ångest är vanligt hos anorektiker. 
 
I resultatet berättar båda kvinnorna hur de ofta känner en stark ångest som de 
upplever mycket jobbig att utstå. Strandberg (2000) beskriver att hon skar sig vid 
enstaka tillfällen. Hon berättar även att hon tänkte på döden som en sista utväg för 
att slippa ångesten. Holm-Denoma et al. (2007) menar att det är vanligt med 
självmordsförsök hos personer med anorexia. Detta förklaras med att smärtsamma 
upplevelser och självskadehandlingar leder till en orädsla för döden. Varken 
Suhonen Frohm (2008) eller Strandberg (2000) beskriver några självmordsförsök. 
Farber, Jackson, Tabin och Bachar (2007) menar att sjukdomen anorexia nervosa 
har den högsta dödligheten av alla ätstörningar. Detta beror både på det medicinska 
skick personer med anorexia nervosa befinner sig i, samt den förhållandevis stora 
incidensen av självmordsförsök. Farbers et al. (2007) studie visar att anorektiker 
ofta saknar ångest för deras livshotande beteende men att de har en stor dödsångest. 
Detta är inget som framkommer tydligt i resultatet och det anses bero på att böcker 
där kvinnan haft ett framträdande självdestruktivt beteende valts bort. Det kan även 
vara av betydelse att de båda kvinnorna var sjuka under en förhållandevis kort 
period. De fick hjälp och behandling och det hann aldrig gå så långt som till ett 
självmordsförsök.  
 

Att känna ett tvång 
Det framkom i resultatet att båda kvinnorna hade dagliga tvångstankar som 
upplevdes som inre röster. Råstam-Bergström et al. (1995) menar att en speciell typ 
av tvångstankar plågar personer med anorexia nervosa. Det kan handla om frågor 
som personen upprepar för sig själv av typen ”får jag äta detta?” och liknande. 
Anorektikern kan uppleva detta som två röster inom sig, varav den ena är tillåtande 
och den andra förbjudande. Personen med anorexia nervosa är medveten om att 
detta är tvångstankar och inte röster utifrån. Det kan uppstå en kluvenhet inför mat 
och vikt, vilken illustreras av de två rösterna. I resultatet framkommer dessa 
tvångstankar hos kvinnorna. Den inre rösten förbjuder dem att äta och de räknar 
ständigt kalorierna i den mat de ska äta. Kvinnorna i böckerna är medvetna om att 
rösterna tillhör sjukdomen. Trots detta uppstår en kluvenhet inför mat och vikt, 



 

16 

vilket stämmer överens med Råstam-Bergströms (1995) forskning. Eriksson (1994) 
menar att lidandet är en kamp mellan det onda och det goda. Hos Suhonen Frohm 
(2008) och Strandberg (2000) kan de inre rösterna utgöra kampen mellan gott och 
ont. Det lidande som uppstår skapar en kluvenhet och ett inre kaos hos kvinnorna. 
 
Lavender et al. (2006) menar att vid anorexia nervosa förkommer flera ritualistiska 
beteenden som motiveras av en stark tro och ångest för vad som kommer hända om 
anorektikern inte utför vissa handlingar. Att dubbelkolla och ordna saker och ting 
på ett visst sätt är allmänt observerat inom anorexia nervosa. Crane, Roberts och 
Treasure (2007) skriver att personer med anorexia nervosa som samtidigt har 
tvångstankar har en sämre prognos för tillfrisknandet. Behandlas tvångssyndromet 
är det enklare för personen med anorexia nervosa att tillfriskna från sjukdomen 
(a.a.). 

Att känna ett kontrollbehov 
Resultatet visar att kvinnorna uttrycker att de har ett oerhört stort behov av att 
känna kontroll, vilket kan styrkas av Clinton och Norrings (2002) bok där de skriver 
att det som förenar personer med anorexia nervosa är upptagenheten av att ha 
kontroll. Kvinnorna får kontroll genom att motstå mat, svälta sig själva och av att 
gå ner i vikt. Detta stämmer överens med vad Duker och Slade (2003) återger om 
att kontroll av matintag och kroppsform är av högsta prioritet. En uppgift som de 
menar har företräde över alla uppgifter i livet (a.a.).  
 
Beskrivningen av de känslor kvinnorna upplever när de skildrar sin kontroll är en 
positiv lyckokänsla samt en känsla av att känna sig starka av att stå emot mat och 
onyttigheter. Ytterligare skildrar de att överhoppandet av måltider leder till en 
vidare positiv drivkraft att även fortsättningsvis stå över måltider. Båda kvinnornas 
beskrivningar av att bibehållen självkontroll gör dem starka stämmer bra med 
Nordbø et als. (2006) studie, där de skriver att personer med anorexia nervosa 
upplever en känsla av självkontroll, behärskning, maktkänsla samt en inre drivkraft 
när de motstår mat och går ner i vikt (a.a). I resultatet framkommer det att 
kvinnorna straffar sig själva genom att inte äta och de beskriver att de upplever en 
rädsla över att förlora sin kontroll. Detta stämmer väl överens med Karlsson (2007) 
som skriver att kvinnor med sjukdomen anorexia nervosa upplever en stark rädsla 
över att förlora kontrollen över sitt ätande, och att detta medför begränsningar av 
deras matintag, till den gräns att de svälter. I Nordbøs et al. (2006) studie 
framkommer att självbestraffning, i form av svält, fungerar som ett försvar hos en 
person med anorexia nervosa när en bristande kontroll fruktas.  
 
Strandberg (2000) förbjuder sig att tänka på mat för att inte bli frestad. Hon 
beskriver även att hon fruktar inför att hamna i jobbiga situationer då hon är 
tvungen att äta mat tillsammans med andra människor. Detta leder till att hon då 
tvingas äta mat vars kaloriinnehåll hon inte känner till. Resultatet visar även hur 
hon känner att hon förlorar kontrollen. För att försöka återfå kontrollen är det enligt 
Cullberg och Norring (2002) vanligt att personer med anorexia nervosa börjar 
motionera överdrivet för att kompensera för de intagna kalorierna (a.a.). 
 
De båda kvinnorna berättar att de även vill kontrollera hur mycket människorna i 
deras omgivning äter och tränar. Vilket beror på att de känner tillfredställelse när de 
själva äter minst och tränar mest, jämfört med personer i deras omgivning. Enligt 



 

17 

Råstam-Bergström et al. (1995) är det vanligt förekommande att personer med 
anorexia nervosa vill kontrollera även andra personers liv. Det kan handla om att 
kontrollera anhöriga, vänner och pengar. Anorektikern bakar och lagar mat till 
familj och vänner, för att sedan kontrollera att de andra äter upp (a.a.). 
 

Att vilja bli sedd 
I resultatet framkommer det att båda kvinnorna beskriver att de vill att någon skall 
se dem, de skildrar hur de längtar efter uppmärksamhet och bekräftelse. Svältandet 
blir för båda kvinnorna ett sätt att öka sitt självförtroende samt ett sätt att dra till sig 
den uppmärksamhet som de båda beskriver att de så gärna vill ha. Genom att inte 
äta berättar de båda kvinnorna i böckerna att de upplever de att de ”är någon” och 
att de känner sig sedda. Detta stämmer överens med vad Nordbø et al. (2006) 
kommit fram till i sin studie om att personer med anorexia nervosa känner sig 
smarta, lyckliga och söta när de går ner i vikt. Vidare beskrivs att viktnedgång och 
uppmärksamhet från omgivningen, som kvinnor upplever i början av sitt 
insjuknande i anorexia nervosa ökar deras självförtroende. Det är ofta denna 
positiva feedback som leder till en fortsatt viktnedgång i strävan efter mer 
uppmärksamhet (a.a.).  
 
Kvinnorna i böckerna skildrar även hur de inbillar sig att en viktuppgång till 
normalvikt innebär att människor i deras omgivning slutar att se dem. Enligt 
Clinton och Norring (2002) är det vanligt förekommande att personer med anorexia 
nervosa känner en rädsla över att bli bortglömda om de tillfrisknar från sin anorexia 
nervosa. De menar även på att personer med anorexia nervosa behöver ständiga 
försäkringar om att anhöriga kommer att finnas där hos dem även efter en 
viktuppgång (a.a.). 

Att känna ett lidande 
Resultatet visar att kvinnorna i böckerna känner ett lidande. Detta lidande upplevs 
genom känslor av ensamhet, skuld och rädsla. Rädslan bottnar i att de inte förstår 
vad som händer med dem på grund av sjukdomen och detta skapar en skrämmande 
ångest. Lidandet sammanfattar många av de känslor en person mer anorexia 
nervosa upplever.  
 
Eriksson (1994) delar upp lidandet i tre former. Vårdlidande uppstår i olika 
vårdsituationer som karaktäriseras av inkompetens och dåligt omdöme hos 
vårdpersonalen eller sjuksköterskan. Detta lidande är ett onödigt lidande som kan 
undvikas genom mer kunskap om hur sjuksköterskan bör bemöta personer med 
anorexia nervosa (a.a.). Vi tycker att det är oerhört viktigt att vi som sjuksköterskor 
bemöter dessa personer på ett bra sätt. Detta kan vi göra genom att skaffa kunskap 
om hur sjukdomen anorexia nervosa upplevs av de personer som lever med 
sjukdomen. Kvinnorna i böckerna beskriver hur de känner sig ensamma eftersom 
ingen förstår hur de känner. De är ensamma om att uppleva känslan av ett kaos 
inom sig som ingen kan förstå.  
 
Eriksson (1994) beskriver ett livslidande som innebär det lidande som berör 
människans existens och hur hon uppfattar världen. Strandberg (2000) känner skuld 
då hennes mamma är ledsen för hennes skull. Skulden hon känner skapar en ångest 
som i sin tur påverkar Strandbergs (2000) liv. Skulden och ångesten orsakar ett 
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livslidande och hon tänker på döden som en utväg för att slippa lida. Ytterligare ett 
lidande definieras av Eriksson (1994) och detta är sjukdomslidandet. Detta är ett 
lidande som uppkommer i relation till sjukdom och behandling. Kvinnorna i 
böckerna lider då sjukdomen anorexia nervosa påverkar deras liv och tillgången till 
livet. Enligt vårt resultat upplever kvinnorna sjukdomslidande i form av känslor av 
ensamhet, skuld och rädsla. Även kroppsliga symtom, direkt följda av sjukdomen, 
orsakar ett sjukdomslidande hos kvinnorna i böckerna. 
 

SLUTSATS 
 
Kvinnorna i böckerna upplever lidande på olika sätt. Det känner sig feta trots att de 
är mycket underviktiga och detta leder till att de svälter sig. Kroppsuppfattningen är 
skev och de är mycket fixerade av sin vikt och sin kropp. De vill bli sedda och 
bekräftade. För att synas och bli uppmärksammade tvingar de sig till självsvält. 
Kvinnornas vardag präglas av tvångstankar och tvångshandlingar som leder till ett 
kontrollbehov av mat och vikt. Detta skapar en stor ångest som i sin tur leder till ett 
lidande hos dessa kvinnor. 
 
Det är av stor betydelse att vårdpersonal uppmärksammar patienter med anorexia 
nervosa och får kunskap om hur dessa patienter bemöts på bästa sätt. Genom att 
skaffa kunskap ökar chansen att patienterna känner sig förstådda och bekräftade. 
Patienten måste känna förtroende för den vårdpersonal de möter inom vården. 
Resultatet som framkommit anses tillförlitligt men det berör inte alla patienter med 
anorexia nervosa. Forskning om hur patienter upplever sjukdomen är nödvändig för 
en säker och respektfull omvårdnad när det gäller patienter med anorexia nervosa. 
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BILAGA 1 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kodning Kategori 

”Jag får lägga mig 
ned på britsen. 
Lysrören sticker mig i 
ögonen, de skriker ut 
sitt kalla ljus där 
uppifrån. Försöker att 
inte tänka på att en 
annan människa 
undersöker mig kropp 
nu, får se allt daller. 
Det är en fettklump 
som ligger på 
britsen.” (Strandberg, 
2000) 

Hon känner obehag av 
att bli undersökt. Hon 
försöker att inte tänka 
på att en annan 
människa undersöker 
hennes kropp och får 
se allt daller. Det är en 
fettklump som ligger 
på britsen. 

Självförakt, obehag, 
skev 
kroppsuppfattning 

Att känna sig fet 

Jag drevs ju bara 
ännu djupare in i 
Mörkret och blev inte 
ett dugg friskare trots 
att jag åt själv nu. Och 
även om jag delvis 
lyckades i min strävan 
nedåt, nedåt, mådde 
jag dåligt och det var 
ångestskapande att 
äta. s. 54 (Strandberg, 
2000) 

Hon drevs djupare in i 
mörkret och blev inte 
friskare, trots att hon 
åt själv. Hon upplevde 
ångest av att äta. 
 

Ångestladdat att äta 
 

Att känna ångest 

Jag vill kunna träna 
normalt och känna 
mig nyttig efteråt. Nu 
som det ser ut spelar 
det egentligen ingen 
roll om jag har gått 
tio, femton eller tre 
kilometer på en dag. 
Jag kommer aldrig 
känna mig som jag 
rört mig nog mycket. 
(Suhonen Frohm, 
2008) 

Hon vill träna normalt 
och känna sig nyttig 
efter. Det spelar ingen 
roll hur mycket hon 
har gått – hon känner 
aldrig att det är nog. 

Tvång att motionera Att känna ett tvång 

Du är stark nog att 
nobba chokladbiten 
och sen må bra resten 
av dagen. Du vet att 
du till och med kan 
nobba det där 
mellanmålet eller 
kanske rentav hela 
lunchen. Snacka om 
att du är stark! 
(Suhonen Frohm, 
2008) 

Hon känner sig stark 
av att nobba en 
chokladbit. Kan även 
nobba mellanmål och 
lunch och känna sig 
stark. 

Känslan av att ha 
kontroll 

Att känna ett 
kontrollbehov 
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Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kodning Kategori 

Jag vågar inte se frisk 
ut utan att känna mig 
frisk. Nu har jag en 
andledning att känna 
hunger, nu har jag en 
anledning att vara 
ledsen. Men så fort 
mina ben sjunker 
tillbaka in i kroppen 
och mina handleder 
återfår sin normala 
storlek kommer ingen 
att se hur jag mår. 
(Suhonen Frohm, 
2008) 

Hon vågar inte se frisk 
ut utan att känna sig 
frisk. Nu har hon 
anledning att känna 
hunger och vara 
ledsen.  
Så fort hennes ben 
sjunker tillbaka in i 
kroppen och 
handlederna får 
normal storlek 
kommer ingen se hur 
hon mår. 

Normal kroppsstorlek 
innebär att ingen ser 
att hon är sjuk. 

Att vilja bli sedd 

Ibland kände jag mig 
så oerhört ensam, 
trots att de som fanns 
omkring mig gjorde 
sitt bästa för att 
hjälpa. De fanns alltid 
där för mig, men det 
fanns inte någon som 
riktigt förstod … 
förstod hur det var att 
vara fast i Trassels 
klor. Ingen förstod hur 
det var att ha ett kaos 
inom sig. s. 32 
(Strandberg, 2000) 

Ibland kände hon sig 
ensam trots att de runt 
omkring henne fanns 
där för henne. Kände 
att ingen förstod hur 
det var att vara fast i 
”Trassels” klor och 
känna ett kaos inom 
sig. 

Ensamhet, oförstådd, 
kaos 

Att känna ett lidande 
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