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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Anorexia innebär en avsiktlig självsvält och ingår i begreppet ätstörningar. 
Insjuknandefrekvensen är högst bland unga kvinnor. De unga kvinnorna med anorexia har 
svårigheter att förmedla sitt tillstånd, vilket skapar hinder för omgivningen inklusive 
sjuksköterskan att förstå hur dessa kvinnor mår och upplever sjukdomen. Syfte: Syftet med 
studien var att belysa unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia. Metod: Metoden 
som användes var en kvalitativ litteraturstudie av tre självbiografiska verk. Graneheim & 
Lundmans beskrivning av innehållsanalys tillämpades som analysmetod. Resultat: 
Kvinnornas upplevelser var starkt kopplade till kroppsligt och själsligt lidande, vilket 
påverkade dem fysiskt, psykiskt och socialt. Lidandet uppstod i situationer där kvinnorna 
upplevde kontrollbehov, prestationsångest, rädsla, ängslan, rastlöshet, dödslängtan, 
hjälplöshet, isolering och skam. Inte bara lidande förekom i resultatet, där fanns även 
upplevelser av hopp. Slutsats: Befintlig forskning centreras mer på sjukdomens etiologi och 
patogenes och mindre på upplevelseperspektiven. Konsekvensen blir att omgivningen, 
inklusive sjuksköterskan, saknar kunskap och förståelse kring kvinnornas upplevelser. 
Föreliggande studie gav möjlighet till ökad förståelse gentemot detta men trots det krävs 
ytterligare forskning som är mer inriktad på upplevelseproblematiken. 

 

Nyckelord: Anorexia, Unga kvinnor, Upplevelser, Lidande, Välbefinnande  
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BAKGRUND  
Unga kvinnor befinner sig under tonåren i en känslig fas med övergång från att vara barn till 
att bli vuxna. Tonårsperioden kan innebära en kombinerad emotionell påfrestning av 
pubertetsförändringar i kroppen och osäkerhet på sig själv, vilket kan öka risken att insjukna i 
anorexia (King & Turner, 2000; Budd, 2007). De unga kvinnorna med anorexia har svårt att 
förmedla sitt tillstånd, delvis på grund av kommunikationsvårigheter, men även känslomässig 
skam över deras sjukliga beteende. Många gånger väljer därför dessa unga kvinnor att bära på 
hemligheten än att låta omgivningen bli delaktig i deras kamp mot sjukdomen (Geller, 
Cockell & Goldner, 2000). Som följd saknar omgivningen, inklusive sjuksköterskan, en 
djupare förståelse för deras upplevelser och har svårigheter med att sätta sig in i kvinnornas 
situation och ge optimalt stöd. En ökad förståelse krävs även för att förbättra kvinnornas 
kroppsliga och själsliga hälsa samt minska lidandet (Lucka, 2006; Arman & Rehnsfeldt, 
2011). Om omgivningen samt sjuksköterskans kompetens och kunskap ökar, kan de få en 
större möjlighet att kunna främja kvinnornas hälsa samt lindra lidande hos dessa 
(Socialstyrelsen, 2005). Trots omfattande studier om anorexias etiologi och patogenes, finns 
det inte i samma utsträckning befintlig forskning på förståelsen av de unga kvinnornas egna 
upplevelser av hur det egentligen är att leva med sjukdomen. Fokus på känslor reduceras 
medan den kliniska bilden av sjukdomen tar över (Patching & Lawler, 2009). Under 1990-
talet var anorexia ett populärt forskningsområde. Det finns nu åter ett ökat intresse och behov 
för studier inom anorexia, framför allt ur ett upplevelseperspektiv (Duker & Slade, 2003). 
Mot bakgrund av ovanstående är det därför viktigt att belysa unga kvinnors upplevelser av 
anorexia genom denna studie.  

Anorexia  
Anorexia ingår i samlingsbegreppet ätstörningar, ett tillstånd där det råder problem med 
ätandet, aptiten och vikten (Lavender et al. 2011). Anorexia betyder aptitlöshet men innebär i 
själva verket en avsiktlig självsvält (Ottosson, 2009). Sjukdomen beskrevs första gången för 
drygt 300 år sedan. Den engelske läkaren Richard Morton skildrade då en flicka ur ett 
medicinskt fall med symtom som amenorré, aptitlöshet, blek hud och en avmagrad kropp 
(Ottosson, 2009; Råstam Bergström & Gillberg, 1995). Enligt American Psychiatric 
Association (2000) diagnostiseras anorexia med följande DSM-IV-kriterier; kroppsvikten är 
under 85 % av den förväntade vikten, en intensiv rädsla för att gå upp i vikt, en störd 
kroppsupplevelse och låg självkänsla samt amenorré hos menstruerande unga kvinnor. Det är 
många gånger kvinnor i unga åldrar som får anorexia och insjuknandefrekvensen är betydligt 
högre hos dessa än hos unga män (Striegel-Moore & Bulik, 2007).  

Anorexia påverkar de unga kvinnorna fysiskt, psykiskt och socialt (Skårderud, 2007; Misra et 
al. 2004). Fysiska symtom kan vara yrsel, svimningar, illamående, allmän svaghet, frysningar 
om händer och fötter samt håravfall (Sidiropoulos, 2007; Bek & Hotujac, 1996). Överdriven 
besatthet av kaloriintag, depression, rastlöshet, rädsla för viktökning, empatistörning samt 
alextymi är exempel på psykisk påverkning. Vid alexitymi råder en oförmåga att tala om 
känslor, tankar och viljor (Taylor, Parker, Bagby & Bourke, 1996). Enligt Budd (2007) 
påverkar sjukdomen även kvinnornas sociala liv genom isolering. Isoleringen leder till att 
individen drar sig undan (a.a). Orsakerna till dessa negativa påfrestningar är inte helt 
klarlagda men samband mellan biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer har 
hittats (Råstam Bergström & Gillberg, 1995). Biologiska faktorer kan exempelvis vara 
ärftlighet och hormonell rubbning (Kaplan & Woodside, 1987). Höga krav, perfektionism, låg 
självkänsla samt en inre osäkerhet är faktorer som kan påverka psykiskt (Nilsson, 
Abrahamsson, Torbiornsson & Hägglöf, 2007). Kvinnliga kroppsideal i dagens samhälle är en 
sociokulturell faktor som kan inverka till uppkomsten av isolering på grund av egna höga krav 
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och en önskan över att vara perfekt (Fassino et al. 2006). Andra sociokulturella faktorer kan 
vara kommunikationsproblematik inom familjen samt stressade och negativa livshändelser 
(Nilsson et al. 2007) Livshändelserna kan bero på sorg samt sexuella eller fysiska övergrepp 
(Dignon, Beardsmore, Spain & Kuan, 2006). 

Unga kvinnors upplevelser av sjukdomen 
När en ung individ insjuknar i anorexia uppstår en rad livsförändringar. Nya tankar och 
känslor framträder och framtiden kan kännas oviss. Otillräcklig erfarenhet av livet i 
kombination med pubertetsförändringar hos unga kvinnor kan öka svårigheten att känna 
kontroll över livet och hantera sjukdomstillståndet. På så sätt kan deras lidande tillta och leda 
till exempelvis ångest samt långvariga depressioner. Samtidigt koncentreras 
uppmärksamheten på den egna kroppen, vilket kan begränsa tidigare intressen samt öka 
risken för social avskärmning (Rosina, Crisp & Steinbeck, 2003; Duker & Slade, 2003). 
Perfektionistiska drag kan yttra sig genom att höga krav och mål sätts inom olika områden. 
De unga kvinnorna upplever även brist på kontroll i livet vilket de försöker kompensera 
genom strikt matkontroll och överdriven träning (Dignon et al. 2006).  

Teoretisk referensram 
Erikssons (2001) omvårdnadsteori i kombination med Dahlberg, Segesten, Nyström, Suseryd 
och Fagerbergs (2003) beskrivning av livsvärldsansatsen väljs som teoretisk referensram. 
Eftersom dessa beskriver människans lidande och livsvärld, och att livet förändras vid 
sjukdom, kan de tillämpas till föreliggande studie av självbiografiska verk. I Erikssons teori 
läggs fokus på begrepp så som människan, hälsa och lidande (Eriksson, 2001). I 
livsvärldsansatsen ingår livsvärld, lidande och välbefinnande samt människans subjektiva och 
levda kropp som primära begrepp (Dahlberg et al. 2003).  

Eriksson (2001) beskriver människan som en helhet där kropp och själ utformar den enskilde 
individen. Vidare menar Eriksson (1995) att människan karakteriseras av medvetande och 
självmedvetande, som utgör upplevelsevärlden. Människans erfarenheter är subjektiva och 
kan därför aldrig förstås eller tolkas fullt ut av andra individer (Eriksson, 2001). Enligt 
Dahlberg et al. (2003) lever varje människa genom sin kropp där påfrestningar kan medföra 
förändringar till världen och livet. Påfrestningar på kroppen ökar lidandet (Geller et al. 2000). 
Kroppen innebär inte bara människans upplevelser utan även identiteten där kroppen anses 
vara ett verktyg för att kunna bedöma självbilden samt den befintliga världen. Vid skada eller 
sjukdom sker belastningar i kroppen. Dessa förändrar i sin tur människans syn på sig själv. 
Förändringarna kan exempelvis vara negativa känslor i form av rädsla, ängslan och ångest 
(Dahlberg et al. 2003). Unga kvinnor som utvecklar anorexia har ofta en förvrängd kropps- 
och jaguppfattning (Geller et al. 2000). George (1997) förklarar den förvrängda kropps- och 
jaguppfattningen som en saknad insikt över sjukdomen. Guisinger (2008) påstår att kvinnorna 
ser sig själva som överviktiga och tränar därför överdrivet trots att deras kroppar väger minst 
15 % under den normala kroppsvikten. Strävan efter smalhet gör att de följer egna 
matrestriktioner eller andra drastiska åtgärder, till exempel laxermedel eller överdrivet 
vätskeintag (a.a). På så sätt kan människans subjektiva och levda kropp angripas så att 
tillgången till det dagliga livet genom kroppen går förlorad och människans värld begränsas 
(Dahlberg et al. 2003). 

Människans upplevelser och erfarenheter betonas i livsvärldsteorin där livsvärlden betecknar 
den dagliga verklighet som människan ständigt lever i (Dahlberg et al. 2003). Halvorsen & 
Heyerdahl (2006) betonar att ju längre sjukdomstillståndet varar desto mer ökar risken för att 
kvinnornas livsvärld ska präglas av negativa erfarenheter och upplevelser så som minskad 
tillit till omgivningen, personlighetsförändringar och depressioner. Detta innebär att 
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livsvärlden kan vara kopplad till självkänslan (a.a). van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg 
& van Meijel (2009) bekräftar att självkänslan kan öka med hjälp av en god relation med 
omgivningen inklusive sjuksköterskan. En gemensam tillit kan ge kvinnorna chansen att åter 
uppskatta sig själva och sina potentialer, och därmed öka självkänslan (van Ommen et al. 
2009).  

Hälsan är en del av människans liv och ses som en kroppslig och själslig balans (Eriksson, 
2001). Erikssons (1997) hälsodefinition utgår från en integration av sundhet, friskhet och 
välbefinnande. Sundhet kan förknippas med den psykiska hälsan, så som att vara orienterad i 
tid och rum, adekvat och klar i sina handlingar samt ha konsekvensinsikt. Friskhet innefattar 
fysiska funktioner med fungerande organsystem (a.a). Dahlberg et al. (2003) beskriver att 
välbefinnande kan infinna sig då människan känner respekt för sig själv och upplever en 
helhet i livet. Välbefinnande innebär, enligt Eriksson (1997) subjektiva upplevelser som 
präglar tillvaron positivt och som kan lindra lidande. Välbefinnande och lidande står ofta i 
relation med varandra och anses vara naturligt förekommande faktorer i människans liv 
(Dahlberg et al. 2003).  

Enligt Eriksson (2001) kan begreppet ”lida” innebära något ont och negativt, något 
människan utsätts för och måste leva med. Vidare anses lidandet vara en oundviklig del i livet 
och kan orsaka rädsla, ångest och oro (a.a). I många fall har de unga kvinnornas liv tidigare 
skadats genom en traumatisk eller stressad händelse, präglats av ångest och rädsla över att 
inte ha passat in i samhället samt höga förväntningar ifrån sig själva eller omgivningen 
(Dignon et al. 2006). Ramjan (2004) påpekar att kvinnornas negativa livserfarenheter är fyllda 
med stress, ensamhet och lämnar ett själsligt tomrum (a.a). Till följd av det kan de unga 
kvinnorna med anorexia känna osäkerhet och samtidigt ha svåra depressioner. Den negativa 
kroppsuppfattning som de flesta kvinnorna har vid anorexia sammanflätas med sorg och 
svårigheter i att validera, bearbeta och integrera sina känslor. Unga kvinnor med anorexia kan 
även bli dysfunktionella i samhället på grund av deras oförmåga att tolka sina egna eller 
andras känslor och sätta ord på det. Detta ökar deras lidande, hämmar dem emotionellt och 
minskar deras välbefinnande (Zonnevijlle-Bendek, van Goozen, Cohen-Kettenis, van Elburg 
& van Engeland, 2002). Eriksson (1993) uppmärksammar att lidande kan inskränka 
människans värdighet vilket gör att människan ofta håller det inombords och inte delar med 
sig av lidandet till omgivningen. Enligt Ramjan (2004) kan den känslomässiga problematiken 
hos kvinnorna försvåra lidandets lindrande genom svårigheter att uppnå goda relationer till 
omgivningen inklusive sjuksköterskan. Eriksson (1995) understryker att sjuksköterskan vill 
ge god vård men när det finns hinder, till exempel i form av otillräcklig kunskap om 
sjukdomens upplevelser eller svårigheter att förstå kvinnornas situation, kan nedsatt empati 
för de unga kvinnornas lidande uppstå.  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia. 

METOD 
Metoden som valdes var en kvalitativ litteraturstudie av självbiografiska verk. Självbiografi 
innebär en skildring av händelser över en persons egna liv (Malmström, Györki & Sjögren, 
2006). Vid kvalitativa studier är självbiografier en lämplig metod att använda för att kunna 
beskriva upplevelser (Dahlberg, 1997). Självbiografiska böcker valdes, då det var kvinnornas 
upplevelser av att leva med anorexia som skulle studeras.  
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Urval 
Bibliotekskatalogen vid Blekinge Tekniska Högskola användes för att finna självbiografier 
om anorexia. Ämnesordet ”Anorexia” tillämpades i sökfältet, vilket gav totalt 30 träffar. 

Inklusionskriterier som användes för att samla in användbar data var självbiografiska verk 
baserade på egna upplevelser av att leva med anorexia. Självbiografiernas skribenter skulle 
själva ha insjuknat i anorexia och beskrivit upplevelserna i samband med sjukdomen. 
Biografiernas utformning skulle baseras på dagboksanteckningar för att öka upplevelsernas 
autenticitet. Litteraturen skulle även vara skriven på svenska, från år 2000 och framåt, samt i 
Sverige för att upplevelsen skulle kunna kopplas till det aktuella, svenska samhället. Vidare 
lades fokus på unga kvinnor från 14 år upp till 25 år i föreliggande studie, eftersom det är 
vanligt att kvinnor insjuknar i denna åldersgrupp (Striegel-Moore & Bulik, 2007).  

Efter inklusionskriteriernas urval kvarstod tre böcker; ”En anorexisaga”, ”Genom helvetet: 
om fotboll, kärlek och anorexi” och ”När mörkret kom: en bok om anorexia”. De övriga 27 
böckerna valdes bort då de inte var relevanta till inklusionskriterierna. 

Beskrivning av vald litteratur:  

En anorexisaga, Mea Suhonen Frohm (2008) 
I självbiografin beskriver den då 18-åriga Mea sin upplevelse om hur anorexian styrde hennes 
liv nästan till döden. Budskapet med Meas bok är att ge en inblick i hur det är att leva med en 
problematisk sjukdom samt att öka förståelsen för omgivningen.   

Genom helvetet: om fotboll, kärlek och anorexi, Tina Nordlund (2006) 
Tina berättar i sin bok om sitt framgångsrika liv som kändisprofil och en av Sveriges bästa 
fotbollsspelare. Kraven på att vara perfekt gör att Tina utvecklar anorexia vid 25 års ålder. I 
boken beskrivs hur ”helvetet” ser ut inifrån när en ung, populär och framgångsrik tjej börjar 
svälta sig själv. 

När mörkret kom: en bok om anorexia, Lina Strandberg (2000) 
Linas tillbakablick på sin anorexia visar en 14-årig tjejs kamp mot en sjukdom som 
mörklägger och smärtsamt skuggar hennes liv. I boken beskriver hon detaljrikt hur hon 
upplever den mångåriga striden att ta sig tillbaka till ljuset och bli frisk igen. 

Självbiografierna grundades på anteckningar som kvinnorna själva skrev under 
sjukdomsförloppet. När biografierna publicerades hade kvinnorna börjat få insikt över 
sjukdomen men kampen mot anorexian fortsatte.  

Etiskt resonemang  
Vetenskaplig forskning ska, enligt Olsson och Sörensen (2007), vara värderingsfri vilket 
betyder att egna värderingar utesluts. Detta tillämpas i föreliggande studie. Forskning ska 
även respektera människans integritet, vilket har stöd i lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor (SFS 2003:460). Författarna till de valda självbiografierna är unga 
kvinnor som frivilligt har publicerat biografierna till allmänheten. Därför krävs inget etiskt 
tillstånd. Trots att allmänheten har tillgång till självbiografierna behövs en korrekt 
återspegling av det befintliga materialet för att respektera mänskliga rättigheter, i detta fall 
författarnas integritet (Forsberg & Wengström, 2008). Kvinnornas offentlighetsgörande av 
biografierna kan kopplas till konsekvensetiken med tanke på att deras handling är moraliskt 
god, då de strävar efter att göra nytta (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). I självbiografierna 
belyser kvinnorna publiceringens orsak, vilken är att hjälpa andra människor i liknande 
situation samt öka kunskapen om upplevelserna kring sjukdomen. Samtidigt påpekar Polit & 
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Beck (2012) att deltagare vid kvalitativa studier kan blottas genom att subjektiva upplevelser, 
åsikter och svagheter blir tillgängliga för allmänheten. Utlämnanden av upplevelser kan 
generera till negativ kritik från allmänheten där synpunkter utifrån levnadssätt och beteende 
kan förekomma. Etiska dilemman kan uppstå om publiceringens goda syfte kombineras med 
en kommersiell avsikt (Polit & Beck, 2012). 

Analys 
Som analys till materialet valdes Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 
innehållsanalys. Detta för att kunna åstadkomma en djupare förståelse av beskrivna 
upplevelser och för att möjliggöra en öppenhet i sättet att tolka och strukturera data (a.a). En 
kvalitativ innehållsanalys innebär att befintlig data delas in till mindre enheter, kodas och 
kategoriseras (Polit & Beck, 2012).  

För att analysera texten och få ett tydligt resultat omfattade den kvalitativa innehållsanalysen 
flera steg. Första steget innebar att de valda självbiografierna lästes igenom ytligt för ett få en 
uppfattning om litteraturens innehåll. Andra steget innebar att biografierna lästes mer 
noggrant för att hitta meningar eller fraser som var relevanta till studiens syfte, så kallade 
meningsbärande enheter. Enheterna ströks under med blyertspenna. För att kunna få en 
personlig uppfattning av självbiografiernas innehåll gjordes både genomläsningen och 
understrykningen av meningsbärande enheter individuellt. Vidare gjordes en gemensam 
sammanfattning av varje biografi där de understrukna meningsenheterna jämfördes och 
diskuterades utifrån deras relevans till syftet. Vid steg tre uteslöts de enheter som inte svarade 
på syftet och medverkade därmed inte i resultatet. De meningsbärande enheterna som återstod 
blev i sin tur strukturerade i en tabell under steg fyra. Steg fem och sex innefattade 
kondensering och abstraktion av enheterna. Kondenseringsprocessen innebar att data 
förkortades utan att textens kärna och syfte förlorades. Abstraktionen medförde att de 
kondenserade meningarna blev kodade och i sin tur indelade i underkategorier. Koden 
underlättade förståelsen av de kondenserande meningarna om upplevelser samtidigt som 
underkategorierna möjliggjorde att olika upplevelser kunde sammanföras till kategorier. 
Kategorierna gav en helhetssyn över de unga kvinnornas upplevelser av anorexia (Graneheim 
& Lundman, 2004).  
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RESULTAT  
I resultatet framträdde följande kategorier och underkategorier. Tillsammans mynnade dessa 
ut till det valda syftet: unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia.  

Figur 1. Kategorier med underkategorier 
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var minutiöst beräknat i tanken av att skapa en perfekt kropp och lycka (Strandberg, 2000; 
Suhonen Frohm, 2008). 

Varje steg du tar räknas in i ditt kalorischema. Varje trappsteg du tar är en triumf. Varje meters 
omväg du går är en vinst och varje sekund av stillhet är ett bakslag. Varje tugga måste 

kompenseras med motion (Suhonen Frohm, 2008, s. 17). 

Desto mer kvinnorna fortsatte med sina perfektionistiska plågor trodde de att de skapade 
kontroll över det dagliga livet (Nordlund, 2006; Strandberg, 2000; Suhonen Frohm, 2008). En 
av kvinnorna var medveten om att hennes kropp försvagades allt mer av undernäringen och 
matövervakningen men kände samtidigt en inre styrka över att kunna ha kontroll (Nordlund, 
2006). En annan kvinna ansåg sig själv starkare inombords, då hon exempelvis kunde nobba 
en chokladbit, mellanmålet eller rent av hela lunchen. I själva verket kände hon sig väldigt 
osäker över sina handlingar och mådde dåligt inombords (Suhonen Frohm, 2008). 

Du är stark nog att nobba chokladbiten och sen må bra resten av dagen(…) Snacka om att du 
är stark! (…) Jag kommer tappa all min kontroll jag kommer att släppa på alla mina gränser 

(…) Leva i ständig ångest och inte alls känna av segern av självkontroll (Suhonen Frohm, 2008, 
s. 16). 

Sondmatningen minimerade kontrollen över måltiderna. Längtan efter kontroll var därför stor 
och för att återvinna den var en kvinna villig att samarbeta genom att äta vanlig kost. Detta 
möjliggjorde att hon kunde slänga mat i smyg och lura sjuksköterskorna. På så sätt kunde hon 
gå ner ännu mer i vikt och skadeglädjen var stor när planen lyckades (Strandberg, 2000). 

De trodde att jag fick i mig det som stod på min matlista, men ha, ha, vad de bedrog sig 
(Strandberg, 2000, s. 53). 

Kvinnorna tränade även överdrivet mycket, dels för att de upplevde sig själva som 
överviktiga, dels för att kunna kompensera den mat de åt. De kände sig stressade och mycket 
energi gick åt om dagarna för att inte förlora självkontrollen. Kontrollen beskrevs därför som 
en trygghet i tillvaron (Nordlund, 2006; Strandberg, 2000; Suhonen Frohm, 2008). En av 
kvinnorna upplevde en viss stolthet av att ha kontroll över kroppen och gå mot ett önskat 
kroppsideal men äcklades samtidigt av sitt ohälsosamma beteende (Suhonen Frohm, 2008).   

 Jag ser mina ben tydliga under huden, jag känner på dem. Samtidigt som jag känner mig 
äcklad fyller det mig med en stolthet att jag kan minsann kontrollera mig själv (Suhonen Frohm, 

2008, s. 18). 

Hjälplöshet 
Anorexia skadade inte bara kroppen utan begränsade även kvinnornas möjlighet till 
självständighet i det dagliga livet. Denna begränsning medförde en känsla av hjälplöshet hos 
kvinnorna. Hjälplösheten kunde bero på att de uppfattade sig själva maktlösa. Oförmåga till 
självbestämmande kunde även ha förankring i konstant övervakning från omgivningen och 
tvångsmatning (Nordlund, 2006; Strandberg, 2000, Suhonen Frohm, 2008).  

Jag avskydde det, avskydde att sitta där, helt maktlös, avskydde att känna hur magsäcken fylldes 
av näringslösning och hur Trassel bråkade, rev och slet. Detta övergrepp – så såg jag det – var 

oerhört förödmjukande (Strandberg, 2000, s. 50). 

Den konstanta känslan av rädsla  
Upplevelse av rädsla genomsyrade kvinnornas berättelser. Rädslan tog nästintill en mänsklig 
form, en osynlig förföljare som bara väntade på att få sätta sina klor i kvinnornas vardagliga 
liv och dra ner dem i mörkret (Nordlund, 2006; Strandberg, 2000; Suhonen Frohm, 2008).  
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Jag kan bara känna mig helt frånvarande ibland och rädd. Jag är egentligen rädd. Rädd för 
mig själv och för mina konstiga tankar, rädd för min framtid och mina vanor. Rädd för att bli 
tjock, rädd för att bli smal. Fy fan vad jag hatar att vara rädd (Suhonen Frohm, 2008, s. 45). 

Kvinnornas osäkerhet att inte veta om de någonsin skulle bli helt friska och befriade från 
sjukdomen förstärkte känslan av rädsla. Rädslan var som ett förlamande gift, vilket destruktivt 
upplöste deras inre trygghet och självkänsla (Nordlund, 2006; Strandberg, 2000; Suhonen 
Frohm, 2008). 

Mitt självförtroende har sjunkit och jag är rädd för om folk verkligen tycker om mig (Suhonen 
Frohm, 2008, s. 44). 

Rädslan upplevdes paradoxalt, både fängslande och befriande. Kvinnornas identitet 
sammanvävdes med rädslan över den ovissa framtiden och de kände en trygghet hos 
anorexian. De såg sjukdomen som en vän, vilken gav dem ett efterlängtat lugn men samtidigt 
fanns rädslan över att bli ensamma och övergivna kvar (Nordlund, 2006; Strandberg, 2000; 
Suhonen Frohm, 2008). Rädsla kunde förtydligas som ”att sväva omkring utan skyddsnät” 
(Strandberg, 2000). 

Är rädd för att bli ensam. Vem är jag utan anorexian. Den är min vän. Den gör mig lugn. Rädd 
för ångesten. Den är vidrig. Är rädd för att bli lämnad. Rädd att inte duga, att inte räcka till 

(Nordlund, 2006, s. 136). 

En mångfasetterad upplevelse av ångest  

Ängslan  
Innan, under och efter måltiderna kände de unga kvinnorna ängslan på grund av att de var 
tvungna att äta och få i sig fler kalorier än vad de själva önskade. På så sätt förstörde ängslan 
deras matnjutning. Istället skapades straff kring ätandet, maten skulle förtjänas. En annan 
orsak till uppkomsten av ängslan var känslor av att inte ha tränat nog eller varit tillräckligt 
duktig (Nordlund, 2006; Strandberg, 2000; Suhonen Frohm, 2008). 

Jag kunde aldrig bara äta, jag var tvungen att förtjäna mat. Om jag hade legat en dag på 
stranden var jag inte värd att sätta i mig en massa mat (Nordlund, 2006, s. 119). 

Ängslan kunde eskalera till panikångest genom yttringar som muskelkramper, domningar i 
kroppen samt kvävningskänsla. I denna situation kunde ångesten ses som en varningssignal 
att kroppen hade fått nog. En av kvinnorna förmedlade hur hon upplevde panikattacken. Hon 
insåg då hur hjälplös hon var och hur mycket hon var i behov av omgivningens stöd för att 
kunna minska ångesten (Suhonen Frohm, 2008). 

(…) under denna attack beordrade jag fram en macka och fil, och kvävde attacken. Efteråt var 
jag helt apatisk, men levande (…) Snälla, om jag inte fixar det nu måste jag läggas in (Suhonen 

Frohm, 2008, s. 52). 

Ett sätt att försöka minska ångesten var genom kroppsliga bestraffningar som de unga 
kvinnorna utförde på sig själva i form av iskalla duschar, matrestriktioner och intensiv 
aktivitet (Nordlund, 2006; Strandberg, 2000; Suhonen Frohm, 2008). En av kvinnorna 
försökte dämpa ångesten genom en påhittad syndabock vid namn Trassel. Han var den 
skyldige till alla sjuka tankar som tvingade henne till självsvält (Strandberg, 2000). Ångesten 
slet itu kvinnornas själ, tryckte ner dem och tog ifrån tanken att lyckas besegra sjukdomen 
(Nordlund, 2006; Strandberg, 2000; Suhonen Frohm, 2008). 
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Jag kämpade förtvivlat mot ångesten, mot anorexin och mot alla svarta tankar på att ge upp och 
aldrig försöka komma tillbaka till Livet igen (Strandberg, 2000, s. 71). 

Ångest kunde uppkomma i form av tvångssyndrom. Allting skulle ske i en viss ordning, 
annars kunde något katastrofalt inträffa. Detta kunde yttra sig i ett bestämt antal steg i 
trapporna, räknande av antal andetag samt ordning och symmetri i placering av olika objekt 
(Nordlund, 2006; Strandberg, 2000; Suhonen Frohm, 2008). En kvinna erkände att hon, innan 
anorexian bröt ut, var pedant av sig. Beteendet kan ha förstärkts negativt av den befintliga 
ångesten som sjukdomen orsakade. Tvångssyndromen fick så stora propositioner att det var 
svårt att skilja ifrån tidigare beteende och anorexians yttranden (Strandberg, 2000).  

Prestationsångest 
Höga krav och förväntningar präglade kvinnornas liv, vilket skapade prestationsångest. Detta 
uttryckte sig i självklarheter att alltid uppnå toppresultat och ställa upp i olika sammanhang 
(Nordlund, 2006; Strandberg, 2000; Suhonen Frohm, 2008). En kvinna upplevde sig 
misslyckad om hon inte fick betyget MVG i skolan eller om hon skulle tacka nej till att ta ett 
pass på jobbet (Suhonen Frohm, 2008). Kvinnorna inbillade sig att om de inte presterade 
tillräckligt bra så tyckte inte omgivningen att de var lika mycket värda längre. De inbillade sig 
även att de bedömdes på ett helt annat sätt, och utifrån en helt annan skala. Kvinnorna hade 
perfektionistiska drag i deras personlighet, något de mer eller mindre hade haft även innan 
sjukdomen bröt ut. Krav från samhällets ideal att ha utseende, utstrålning, stryka, vara glad, 
vältränad och duktig medförde en frustation hos kvinnorna. De kände sig värdelösa och 
trodde att de inte dög som de var. En perfekt in- och utsida eftersträvades och resultatet av 
detta upplevdes som ett ångestfyllt inre kaos. De kunde inte leva upp till sig själva eller 
omgivningen (Nordlund, 2006; Strandberg, 2000; Suhonen Frohm, 2008). 

Jag hade mitt behov av bekräftelse, min vilja att räcka till, mina svårigheter att säga nej. (…) 
allt mer handlade om att, till varje pris, bli bättre. Mina egna ambitioner ökade för varje vecka 

som gick (Nordlund, 2006, s. 53-54). 

Skam 
De unga kvinnorna befann sig i ett själsligt kaos. Vissa stunder var de egocentriska och tänkte 
bara på sig själva och sitt matintag. Samtidigt älskade de familjen och ville undvika att såra 
dem genom sitt destruktiva beteende. En tillbakablick i deras tidigare friska livsvärld gav dem 
insikt över sjukdomen, vilket skapade skam, ångest och dåligt samvete. De insåg hur sjuka de 
egentligen var och skämdes över deras beteende. De tog många gånger på sig skulden att 
omgivningens lidande var deras egna fel (Nordlund, 2006; Strandberg, 2000; Suhonen Frohm, 
2008). 

Det är en sjudom som inte bara drabbar den sjuke, utan ven hela omgivningen måste stå ut med 
en ledsen, arg person som håller på med en självtortyr utan gränser. Tänk att behöva stå och se 

på hur ens dotter svälter. Fy fan. Förlåt (Suhonen Frohm, 2008, s. 38). 

Rastlöshet 
Ångesten kunde manifestera sig i form av rastlöshet. Oavsett hur mycket omgivningen 
försökte och ansträngde sig för att skapa en trygg tillvaro, upplevde de unga kvinnorna en 
ständig och oförklarlig oro i kroppen. Detta medförde sömnlöshet och kroppsspänningar. 
Kvinnorna vaknade tidigt på morgonen och kunde inte somna om eller slappna av. Känslan av 
rastlöshet var mycket förankrad i en oavbruten mental trötthet (Nordlund, 2006; Strandberg, 
2000).  

Jag ville röra mig, förbränna, få ut rastlösheten ur kroppen. Prestera. Komma ut, komma 
tillbaka, komma igen (Nordlund, 2006, s. 115). 
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Dödslängtan 
En negativ livssyn och lidande kunde uppmärksammas. Kvinnorna hade svårigheter att 
uppskatta sig själva. Många gånger kände de ångest på grund av förvirring och en snedvriden 
uppfattning av värdelöshet. Dödstankar och dödslängtan växte fram när kvinnornas livsgnista 
minskade. Dödslängtan i sig skänkte en form av trygghet, vilken ansågs vara ett alternativ till 
flykt från kaoset (Nordlund, 2006; Strandberg, 2000). 

(…) jag funderade på att ge upp och var oerhört nära att göra det också. Naturligtvis hade det 
varit det enklaste då – att bara lägga sig ned och inte göra någonting, vänta på att 

få…försvinna. Det hade varit skönt att bara försvinna (Strandberg, 2000, s. 93). 

Upplevelse av utanförskap  
Kvinnorna tyckte inte att de kände samhörighet med andra och ansåg sig själva vara isolerade. 
Detta kunde bero på deras förlorade intresse för att samverka med omgivningen, men även att 
sjukdomen hämmade deras förmåga att kunna vara sociala (Nordlund, 2006; Strandberg, 
2000; Suhonen Frohm, 2008). Många gånger kände de sig ensamma och en av kvinnorna 
upplevde isoleringen som en ofrivillig avskärmning (Strandberg, 2000). 

Ibland kände jag mig oerhört ensam, trots att de omkring mig gjorde sitt bästa för att hjälpa. 
De fanns alltid där för mig, men det fanns inte någon som riktigt förstod mig, som förstod hur 
jag tänkte och kände, som förstod hur det var att vara fast i Trassels klo (Strandberg, 2000, s. 

32). 

Avskärmningen var inte bara ofrivillig. En annan kvinna drog sig mer eller mindre undan med 
avsikt. Den trygga anknytning till det sociala livet hon längtade efter, uppfattades som en 
önskan utan verklighetsförankring på grund av att när hon väl fick kontakt drog hon sig undan 
medvetet. Detta kunde bero på att kvinnan hade låg självkänsla och upplevde sin kropp som 
inte tillräckligt perfekt för omgivningen (Suhonen Frohm, 2008). 

Men på sistone har jag mer eller mindre med avsikt dragit mig undan folk (…) Jag märker att 
jag mer och mer försöker passa in istället för att låta folk anpassa sig efter mig (Suhonen 

Frohm, 2008, s. 44). 

En efterlängtad känsla av hopp 
En känsla av hopp gjorde det möjligt för kvinnorna att se livet från ett ljusare perspektiv och 
åter finna glädje av att leva. Detta kunde upplevas i situationer där de kunde säga nej till 
sjukdomens inre röster och släppa fram självrespekten utan att känna behov av att prestera på 
topp (Nordlund, 2006; Strandberg, 2000). 

Jag behövde inse att jag inte kom framåt genom att skynda och prestera, utan genom att stanna 
upp och acceptera, känna och vara. Jag behövde börja lyssna på vad som var bra för mig, styra 

mig själv inifrån och ut, istället för tvärtom (Nordlund, 2006, s. 177). 

En av kvinnorna kunde uppleva känslan av hopp i en situation som utspelade sig i en väns 
sommarstuga på landet. Omgivningen där ”doftade frihet”. Hon kunde äntligen njuta av 
livsglädjen på nytt och ”flyga med egna vingar”. En lättnad uppstod, där upplevelsen av hopp 
gav en inre glädje och styrka. Det gav henne möjlighet att kunna ta avstånd från en del av 
sjukdomen och de inre rösterna (Strandberg, 2000). 

Detta var underbart, och för första gången lyckades jag lämna en liten, liten del av Trassel 
hemma – eller åtminstone inlåst i resväskan… (Strandberg, 2000, s. 88). 

Känslan av hopp möjliggjorde att kvinnorna äntligen vågade ta för sig igen. De såg tillvaron 
med en annan blick och fick en helhetssyn på livet istället för att fastna på negativa detaljer. 
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Detta upplevdes som en befrielse från sjukdomens klor. Genom att slippa den tidigare 
”dimvärlden”, det vill säga all depression, sorg och gråt upprättade kvinnorna chansen att 
känna sig levande igen. Hoppet kunde även uttryckas genom en kroppslig avslappning vilket 
gav dem en lugn stämning inombords och över vardagen. Känslan av hopp uppstod i samband 
med förståelse och stöd från omgivningen samt terapi. De började våga tro på sig själva och 
deras tillfrisknande. De växte sig till starkare individer och öppnade sig utåt (Nordlund, 2006; 
Strandberg, 2000). 

Jag kände mig stark, gladare, vågade ta för mig av livet, såg på tillvaron med en annan blick, 
en blick som såg helheten och inte fastnade i detaljer. Jag började förstå den jag var, började 

förstå Lina (Strandberg, 2000, s. 100). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion   
Studiens syfte är att belysa unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia. Därför är 
litteraturstudie med självbiografier en lämplig metod för att besvara syftet. Detta skapar en 
möjlighet till en ökad förståelse samtidigt som kvinnornas upplevelser kan tolkas och belysas 
(Dahlberg, 1997). För- och nackdelar med att använda självbiografiska verk hittas. En fördel 
är att självbiografiernas skribenter förmedlar egna erfarenheter som underlättar läsarnas 
förståelse av hur det är att leva med anorexia. Nackdelar kan vara att de utesluter vissa 
upplevelser, som egentligen skulle kunna vara till läsarnas fördel. En oförmåga att ställa 
följdfrågor till skribenterna kan också räknas som nackdel.  

Enbart bibliotekskatalogen vid Blekinge Tekniska Högskola används. En nackdel med det kan 
vara en begränsad möjlighet att hitta fler självbiografiska verk motsvarande studiens syfte. 
Resultatet baserar sig på tre litterära verk, vilket kan medföra en begränsning av 
upplevelsernas variation. Trots det urskiljs varierande upplevelser hos kvinnorna med 
anorexia. 

Unga kvinnor i det svenska samhället väljs som inklusionskriterie, vilket kan skapa en 
svaghet i studien på grund av att fokus på män försvinner och upplevelserna inte ses ur ett 
internationellt perspektiv. Biografier med fiktiva namn och fiktiva händelser eller upplevelser 
väljs bort med tanke på risken att få en felaktig och påhittad information. Biografierna baseras 
på dagboksanteckningar, vilket är en fördel i föreliggande studie. Enligt Polit & Beck (2012) 
kan dagboksanteckningar återskapa personliga och detaljerade beskrivningar av personers 
vardagliga liv (a.a). Böckerna är skrivna på svenska, vilket skapar en optimerad möjlighet i att 
förstå innehållet av kvinnornas beskrivning. Trots att upplevelser inte är beroende av 
tidsaspekten väljs ändå år 2000 som gräns till publiceringsårtal av självbiografierna. Detta på 
grund av att samhällets präglingar av normer och ideal på människan förändras genom tiden. 

Polit & Beck (2012) betonar att vetenskaplig forskning ska ta hänsyn till människans 
integritet där rätten till självbestämmande över egna handlingar samt vägran att ge ut 
information ska respekteras (a.a). Självbiografiernas skribenter har frivilligt valt att publicera 
informationen till allmänheten. När en biografi publiceras finns skribenternas personliga 
upplevelser alltid tillgängliga. Ett etiskt dilemma kan uppstå om skribenterna i ett senare 
skede skulle ångra sitt offentlighetsgörande med hänsyn till att deras utlämnande då inte kan 
återkallas. Ett annat etiskt dilemma kan framträda om skribenternas publicering har 
kommersiell avsikt. Även om publiceringen anses hjälpa andra människor i liknande situation 
bör ifrågasättning kring skribenternas ekonomiska vinst och celebritet uppmärksammas. 
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Graneheim & Lundman (2004) fokuserar på tolkningen av texter och anses vara en bra 
analysmodell till föreliggande studie. Modellen är lätt att överskåda och förstå. 
Genomläsningen och sökandet efter meningsbärande enheter görs individuellt följt av en 
diskussion om sambandet mellan enheterna och syftet. Detta ökar resultatets autenticitet och 
trovärdighet. Varje meningsenhets relevans diskuteras gemensamt innan kondensering och 
kodning görs. Vissa svårigheter uppstår när underkategoriseringen och kategoriseringen ska 
göras. Många underkategorier sammanflätas och hamnar under samma kategori.  

Syftet besvaras genom att upplevelser kan uppmärksammas, vilket ger en möjlighet till ökad 
förståelse hos dessa kvinnor. Samtidigt menar Eriksson (2001) att upplevelser är subjektiva 
och aldrig kan förstås fullt ut av andra. Vissa gånger anses kvinnornas upplevelser vara 
invecklade och sammanvävda, vilket skapar svårigheter att förstå och analysera resultatet. 
Polit & Beck (2012) påstår att en kvalitativ innehållsanalys kan vara en utmanande process på 
grund av att en stor mängd data ska bearbetas samtidigt som resultatet ska vara koncist, 
varierat och besvara studiens syfte. 

Erikssons (2001) omvårdnadsteori i kombination med Dahlbergs et al. (2003) redogörelse av 
livsvärldsansatsen väljs som teoretisk referensram eftersom många av de befintliga 
vårdvetenskapliga begreppen från teorierna är relevanta i studien. Om enbart Dahlbergs et al. 
(2003) beskrivning av Husserls livsvärldsansats väljs kan den kännas otillräcklig på grund av 
att den inte alltid räknas som en teoretisk referensram. Eftersom begrepp kan hittas och 
kopplas till syftet, det vill säga kvinnors upplevelser, väljs denna beskrivning av 
livsvärldsansatsen att behållas. För att få ett relevant teoretiskt resonemang kopplat till syftet 
väljs Erikssons (2001) omvårdnadsteori som stöd till Dahlbergs et al. (2003) beskrivning av 
livsvärldsansatsen.  

Resultatdiskussion 
I föreliggande studie beskrivs upplevelsen hos unga kvinnor om hur det är att leva med 
anorexia. Resultatet visar att kvinnornas upplevelser är starkt kopplade till kroppsligt och 
själsligt lidande. Lidandet påverkar livsvärlden negativt genom begränsningar i deras tillvaro. 
Det blir omöjligt för dem att njuta av livet, skapa relationer till andra, känna sig lyckliga, 
levande och hela som människor. Lidandet uppstår i situationer där kvinnorna upplever 
kontrollbehov, hjälplöshet, rädsla, ängslan, prestationsångest, skam, rastlöshet, dödslängtan 
och utanförskap. Inte bara lidande förekommer genom resultatet. Det finns även hopp, vilket 
styrker och bekräftar kvinnornas behov av välbefinnande. 

Tydliga och starka drag av kontrollbehov visas i resultatet. Kvinnorna upplever ett behov av 
kontroll i vardagen, speglat i sträng kaloriräkning och överdriven fysisk aktivitet. Medan 
denna kontroll negativt styr deras liv och skapar lidande upplever de kontrollen som en 
trygghet i tillvaron. Detta stöds av Patching & Lawlers (2009) påstående att kontrollutövandet 
hos kvinnor med anorexia skapar en tillfällig trygghet men denna känsla brister när 
sjukdomen allt mer präglar deras liv. Den tillfälliga tryggheten lindrar lidande och skapar 
kortvarigt välbefinnande (Patching & Lawler, 2009). 

I självbiografierna framkommer även en uppslukande känsla av rädsla. Denna känsla är både 
fängslande och befriande för kvinnorna. Osäkerheten över framtiden samt låg självkänsla gör 
dem rädda. Dahlberg et al. (2003) anser att rädsla är en oundviklig del i människans liv. 
Rädslan skapar lidande samt präglar hälsan negativt genom att tillgången till livet och världen 
går förlorad (Dahlberg et al. 2003). 

Upplevelser av ångest är vanligt förekommande hos kvinnorna. Detta kan yttra sig i ängslan, 
panikattacker, prestationsångest, skam, rastlöshet samt dödslängtan. Ett samband mellan 
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ångest och måltider hittas. Detta stöds av Treasure, Macare, Mentxaka & Harrisons (2010) 
argument att rädslan för att äta och gå upp i vikt är kopplat till ångest. Eriksson (2001) och 
Dahlberg et al. (2003) påpekar att ångesten kan vara en orsak till lidandet. Dahlbergs et al. 
(2003) beskrivning av lidande kan ses i förhållande med välbefinnande. Det betyder att 
lidandet är ofrånkomligt vid sjukdomar, till exempel anorexia, men välbefinnande kan infinna 
sig vid stöd från omgivningen.  

Höga krav och förväntningar utmynnar till prestationsångest. Kvinnorna känner sig 
misslyckade om de inte presterar tillräckligt bra utifrån den höga nivå de själva skapar. Detta 
tyder på perfektionistiska drag i deras personligheter, något som Halmi et al. (2000) betonar i 
deras studie. Perfektionism är ett framträdande personlighetsdrag hos kvinnor med anorexia 
och förstärks ju mer sjukdomen förvärras. Perfektionismen kan förknippas med låg 
kroppsvikt, matritualer och ansträngning att undvika misstag (Halmi et al. 2000).  

Trots omgivningens stöd präglas de unga kvinnorna av skam. Skam uppstår ofta när de jämför 
sig med deras tidigare friska liv och inser hur sjuka de är. De får dåligt samvete över att ha 
orsakat lidande till familjen och svikit omgivningen. Detta kan Skårderud (2007) bekräfta 
med en koppling till känslan av värdelöshet och skam över sig själva och sina kroppar. 
Tonårsperioden innebär en osäkerhet på sig själv med skam över kroppsliga förändringar. 
Därför anses skam vara en bidragande faktor i utvecklingen av anorexia (Skårderud, 2007). 

Rastlöshet kan yttra sig genom en ständig ängslan, vilken medför sömnsvårigheter och 
kroppsspänningar. Enligt Dahlberg et al. (2003) har människan tillgång till livet genom 
kroppen. Det innebär att varje kroppslig förändring, som rastlöshet, kan påverka människans 
subjektiva och levda kropp negativt (Dahlberg et al. 2003). 

På grund av sjukdomens lidande uppstår dödstankar och dödslängtan hos kvinnorna. Crisp et 
al. (2006) bekräftar den höga risken för självmord och mortalitet i samband med anorexia. 
Detta kan bero på att kvinnorna inte längre orkar stå emot en sargad själ och utmärglad kropp. 
Därför kan dödslängtan ses som en sista utväg för dem, ett sätt att lindra lidandet. 
Mortaliteten hos dessa kvinnor kan även bero på själva undernäringen av den frivilliga svälten 
(Crisp et al. 2006).  

Utifrån kvinnornas känsla av utanförskap dras slutsatserna att de avskärmar sig och inte 
känner samhörighet med omgivningen. Isoleringen kan bero på deras låga självkänsla samt 
tanken att inte vara tillräckligt perfekt (Steward, 2004). Steward (2004) konstaterar vidare att 
isolering kan ske medvetet genom att kvinnorna drar sig undan på grund av att de inte kan lita 
på andra eller känner sig tillräckligt bekväma i sociala sammanhang. Även Levine (2012) 
betonar att utanförskap och isolering kan leda till att livsvärlden och synen på livet förändras 
på så sätt att meningsfullheten minskar. Känslan av mening, kontroll, socialt värde och 
egenvärde avtar och livets mening kan gå förlorad. Goda sociala relationer med omgivningen 
krävs för att förebygga utanförskap och ensamhet (Levine, 2012). 

Livet kan även betraktas från ett ljusare perspektiv när kvinnorna får möjligheten att känna 
hopp. Inre glädje och styrka kan återinfinna sig och ge dem en chans att få insikt samt ta 
avstånd från sjukdomen och de inre rösterna. Det styrks av Eriksson (1997) som uttrycker att 
hopp tillsammans med vilja behövs för att kunna lindra lidande. När hoppet betraktas som en 
förväntan siktar människan mot framtiden. Hälsa och välbefinnande kan främjas (Eriksson, 
1997).  
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SLUTSATS 
De unga kvinnornas upplevelser leder till lidande, då sjukdomen negativt påverkar deras liv 
fysiskt, psykiskt och socialt. Den emotionella hämningen kan leda till att omgivningen, 
inklusive sjuksköterskan saknar förståelse för deras upplevelser. De kan ha svårigheter med 
att ge rätt stöd och sätta sig in i kvinnornas situation. Trots omfattande studier om anorexias 
etiologi och patogenes finns det inte i samma utsträckning forskning utifrån ett 
upplevelseperspektiv. Detta kan vara en orsak till varför omgivningens och sjuksköterskans 
kunskap kring kvinnornas upplevelser är bristfällig. Föreliggande studie har gett möjlighet till 
ökad förståelse över de unga kvinnornas upplevelser av att leva med anorexia. Parallellt har 
vissa upplevelser i resultatet inte kunnat kopplas till vårdvetenskaplig forskning. Det styrker 
behovet av ytterligare studier inom detta område. Framtida forskning bör särskilt inriktas på 
hur omgivningen och sjuksköterskan kan använda upplevelserna som ett verktyg för att kunna 
skapa ett bra bemötande. På så sätt kan kvinnornas lidande lindras. Även frågeställningar 
kring mäns upplevelser av sjukdomen bör tas upp i framtida forskning. Detta för att kunna 
jämföra och eventuellt se samband mellan mäns och kvinnors upplevelser av att leva med 
anorexia.   
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Bilaga1. Kategorisering  1(7)   

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Ahh jag lever så inrutat, så kontrollerat. 
Men samtidigt är det inte jag som har någon 
kontroll. Kontrollen över mitt liv ligger hos 
anorexian och människan runt omkring mig” 
(Suhonen Frohm, 2008, s. 21). 

Lever kontrollerat. Anorexian 
och omgivningen bidrar till 
ökat kontrollbehov. 

Strävan efter 
självkontroll 

Kontrollbehov Kontroll och 
hjälplöshet i det dagliga 
livet 

 

”Jag räknade kalorier som förut och 
bestämde innan varje måltid hur mycket jag 
fick äta av maten. Jag undvek fett, mat, godis 
och liknande, tänkte mycket på vad jag ätit 
och skulle äta (…)” (Strandberg, 2000, s. 83). 

Räknade kalorier. Undvek 
fett, mat, godis. Tänkte 
mycket på matintaget.  

Matkontroll Kontrollbehov Kontroll och 
hjälplöshet i det dagliga 
livet 

”Från att ha varit en väldigt självständig ung 
kvinna är jag totalt utelämnad. Min mat 
portioneras ut och mina aktiviteter övervakas. 
Om inte av mamma och pappa, så helt klart 
av ätstörningen” (Suhonen Frohm, 2008, s. 
21). 

Från känsla av självständighet 
till utlämning. Känsla att vara 
övervakad av föräldrarna och 
sjukdomen. 

Utlämnad, 
övervakad 

Hjälplöshet Kontroll och 
hjälplöshet i det dagliga 
livet 

”Jag visste om att vila bygger upp och 
träning bryter ner en kropp, men djävulen var 
övertygad om motsatsen. Och det var inte jag 
som bestämde längre. Det var han” 
(Nordlund, 2006, s. 113). 

Medveten om vad vila och 
träning innebär för kroppen. 
Djävulen bestämmer och 
tvingar henne till motsatsen. 

Hjälplöshet, 
oförmåga till 
självbestämmelse 

Hjälplöshet Kontroll och 
hjälplöshet i det dagliga 
livet 



 

20 
 

Bilaga1. Kategorisering  2(7) 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Ofta kände jag meningslöshet. Ibland 
stängdes alla känslor av helt och hållet. Jag 
blev helt tom, kunde varken gråta eller 
skratta” (Strandberg, 2000, s. 41). 

Känsla av meningslöshet. 
Känslor stängdes av och 
tomheten tog över. 

Meningslöshet, 
likgiltighet, 
tomhet 

Hjälplöshet Kontroll och hjälplöshet 
i det dagliga livet 

”Jag vet att jag kan göra allt jag vill. Men 
varför klarar jag inte av att äta? Varför är 
jag rädd för att bli normal? Hur i helvete ska 
jag lyckas bli frisk” (Suhonen Frohm, 2008, s. 
29). 

Känsla av att klara allt men 
misslyckas med själva 
utförandet. 

Hopplöshet, 
desperation 

Hjälplöshet Kontroll och hjälplöshet 
i det dagliga livet 

”Jag grät när vi talade och jag var rädd. 
Rädd för mig själv, rädd för det som pågick 
inom mig, rädd för vad som skulle hända nu, 
rädd för att förlora min så kallade kontroll. 
Jag var också rädd för hur mamma skulle ta 
det” (Strandberg, 2000, s. 16).  

Rädd för sig själv och vad 
som pågick. Rädd för att 
förlora kontrollen. Rädd för 
mammas reaktion.  

Osäkerhet Rädsla Den konstanta känslan 
av rädsla 
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Bilaga1. Kategorisering  3(7)  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Alla mina muskler spändes i kramper och 
jag fick verkligen ingen luft. Jag krafsade 
mig i panik på halsen och försökte förgäves 
få luft. Mina fingrar och ben domnade bort 
och jag såg inget. Jag var övertygad om att 
jag skulle svimma, få en hjärtattack och dö” 
(Suhonen Frohm, 2008, s. 51). 

Muskelkramper och 
domningar samt känsla av att 
inte få luft. Blandad panik- och 
dödsångest. 

Panikkänsla, 
andnöd, 
dödsångest 

Ängslan En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 

”Trassel tvingade mig att duscha i iskallt 
vatten för att få kroppen att förbruka mer 
energi då den försökte upprätthålla 
kroppstemperaturen. Trassel tyckte att jag 
skulle stå istället för att sitta, gå istället för 
att stå och springa istället för att gå” 
(Strandberg, 2000, s. 23). 

Iskalla duschar för att 
förbränna mer energi. 
Ståendet, gåendet och 
springandet väljs före sittandet.  

Kroppsliga 
bestraffningar 

Ängslan 
 

En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 

”Jag kunde aldrig bara äta, jag var tvungen 
att förtjäna mat. Om jag hade legat en dag 
på stranden var jag inte värd att sätta i mig 
en massa mat” (Nordlund, 2006, s. 119). 

Kunde inte bara äta. Känsla av 
att maten ska förtjänas.  

Matrestriktion, 
bestraffning  

Ängslan En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 
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Bilaga1. Kategorisering  4(7)  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori  

”Var det någonting som inte stämde blev jag 
orolig och såg snabbt till att ändra det. 
Annars skulle något fasanfullt inträffa, det 
visste jag” (Strandberg, 2000, s. 23).  

Orolig då någonting inte 
stämde. Ändrade snabbt för att 
förhindra fasansfulla 
konsekvenser. 

Strikta regler, 
strikta ritualer, 
ordning  

Ängslan En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 

”I alla trappor måste jag springa och jag 
måste ta fjorton steg i dem, oavsett om 
trappstegen var fem eller trettio. Jag måste 
hinna räkna till hundra andetag sedan jag 
släckt lyset, innan jag somnade” 
(Strandberg, 2000, s. 23). 

Utförda ritualer i vardagen så 
som antal steg i trappor och 
antal andetag innan sovdags. 

Påhittade 
ritualer, 
tvångsbeteende   

Ängslan En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 

”Ett betyg som inte innebar MVG var ett 
misslyckande och att säga nej till att ta pass 
på jobbet var inte att tänka på” (Suhonen 
Frohm, 2008, s. 11). 

Strävar alltid efter MVG. Vill 
alltid ställa upp på jobbet.  

Höga krav, 
eftersträvningar 

Prestationsångest En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 

”Jag kunde inte leva upp till omgivningens 
förväntningar och framför allt inte till mina 
egna krav, krav på att alltid vara duktig och 
att alltid ställa upp för andra. Jag måste 
vara perfekt, fick absolut inte misslyckas 
med någonting” (Strandberg, 2000, s. 11). 

Kunde inte leva upp till sina 
egna och omgivningens 
krav/förväntningar. Måste vara 
perfekt. Fick inte misslyckas. 

Höga krav, 
förväntningar, 
perfektionism 

Prestationsångest En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 



 

23 
 

Bilaga1. Kategorisering  5(7)  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”En tjej måste ha allt; utseende, utstrålning, 
styrka, vara glad, lugn, vältränad, duktig – och 
tillgänglig” (Nordlund, 2006, s. 158). 

In- och utsidan måste vara 
perfekt. Perfekt utseende 
och inre balans. 

Höga 
förväntningar, 
idealkvinnan 

Prestationsångest En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 

”Mina krav gjorde att jag presterade topp-
resultat och därmed trodde jag också att man 
förväntade sig det av mig” (Strandberg, 2000, s. 
11). 

Toppresultat presterades. 
Inbillad förväntan från 
omgivningen. 

Höga 
förväntningar, 
presteringar 

Prestationsångest En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 

”En gång påminde mamma mig om hur mina 
vanor hade sett ut innan jag blev sjuk och jag 
skämdes och mådde plötsligt illa. Hur hade jag 
kunnat” (Strandberg, 2000, s. 21). 

Samtal med mamma om 
tidigare vanor. Skäms och 
mår illa över jämförelsen.  

Dåligt samvete, 
skamlighet  

Skam En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 

”Älskar mina föräldrar så mycket och blir rädd 
och ledsen när jag gör de ledsna, när jag gör så 
här mot mig själv. Det är nog inte så lätt för min 
bror heller. Vad jag ställer till det” (Nordlund, 
2006, s. 154). 

Älskar familjen mycket. 
Känner sig skyldig över 
situationen. Ledsen och 
rädd.    

Skamlighet, 
dåligt samvete 

Skam En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 
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Bilaga1. Kategorisering  6(7)  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”(…) jag vaknade fortfarande tidigt om 
morgnarna, måste gå upp, hade inte ro att ligga 
och vila. Personalen måste tvinga mig att ge 
mig själv den vila jag så väl behövde” 
(Strandberg, 2000, s. 54). 

Vaknar tidigt, finner ingen 
ro i kroppen. Personalen 
tvingar till vila.  

Oro, spänning, 
sömnlöshet 

Rastlöshet En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 

”Det kröp i kroppen, tusentals irriterande små 
myror, en obeskrivlig stress i kroppen” 
(Nordlund, 2006, s. 121). 

Kröp i kroppen. Känsla av 
en obeskrivlig stress. 

Kroppsspänning, 
ängslighet, oro 

Rastlöshet En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 

”Jag är sjuk, jag orkar inte jobba, jag orkar inte 
ha skoj, jag gråter, jag är värdelös. Varför ska 
jag leva? (…) Jag vill krypa ur min kropp och 
försvinna” (Nordlund, 2006, s. 179). 

Känner sig orkeslös, 
värdelös och gråter 
mycket. Vill bara 
försvinna. 

Orkeslöshet, 
dödstankar.  

Dödslängtan En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 

”Tanken på döden som sista utväg kändes som 
en trygghet; det kändes tryggt att veta att jag 
kunde få dö när jag inte skulle orka mer. Det 
fanns åtminstone ett sätt att komma undan mitt 
kaos” (Strandberg, 2000, s. 60). 

Döden kändes som en 
trygghet. Döden kunde 
vara ett alternativ att fly 
ifrån kaoset. 

Dödstankar, 
negativ livssyn 

Dödslängtan En mångfasetterad 
upplevelse av ångest 
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 Bilaga1. Kategorisering  7(7)  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Underkategori  Kategori 

”En tjock mur stod mellan mig och 
omgivningen, jag kände mig inte delaktig i de 
andras verklighet. Och jag trodde inte att jag 
någonsin skulle få känna att jag passade in 
någonstans, få känna samhörighet med andra 
människor” (Strandberg, 2000, s. 32). 

Känsla att inte passa in, 
inte känna samhörighet 
med andra. Kände sig inte 
delaktig. 

Undandragelse, 
odelaktighet, 
ensamhet, 
isolering 

Utanförskap Upplevelse av 
utanförskap 

”Jag tycker ingenting är speciellt roligt längre 
och jag är nog inte speciellt rolig att umgås med 
heller. Jag orkar inte längre upprätthålla en 
trevlig fasad” (Suhonen Frohm, 2008, s. 28). 

Tycker att inget är roligt 
längre. Tappar intresset för 
omgivningen. 

Undandragelse, 
avskärmning, 
isolering.  

Utanförskap Upplevelse av 
utanförskap 

”Jag fick små kickar av att besegra min inre 
djävul. Varje gång jag hittade en egen röst så 
blev jag starkare” (Nordlund, 2006, s. 185). 

Kickar av att besegra den 
inre djävulen. Växer sig då 
starkare. 

Besegring, 
starkare 

Hopp En efterlängtad känsla 
av hopp 

”Jag växte som människa, öppnade mig för 
världen, lät andra nå in. Jag kunde skratta! Jag 
såg att det kanske fanns ett slut ändå och för 
första gången på flera år kände jag mig hel” 
(Strandberg, 2000, s. 101). 

Känsla av att växa som 
människa och öppna sig 
utåt. Kunde skratta och 
kände sig hel. 

Helhetskänsla, 
lycka 

Hopp En efterlängtad känsla 
av hopp 
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