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Anorexia nervosa är en den vanligaste av ätstörningar och förekommer ofta bland 
tonårsflickor samt unga kvinnor. Sjukdomen karakteriseras av att individen som drabbas 
av den vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och 
längd, har intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock. Individen har även störd 
kroppsupplevelse avseende vikt och form samt förnekar allvaret i den låga kroppsvikten. 
Sjukdomen möts ofta med stor oförståelse av den drabbades omgivning. Syftet med 
studien var att beskriva livskvalitet hos unga kvinnor med anorexia nervosa. Metoden 
utgår från en kvalitativ ansats där fyra självbiografiska böcker granskas och analyseras. 
Resultatet skildrar tre kategorier av livskvalitet som påverkas av anorexia nervosa: fysisk 
påverkan, psykisk påverkan samt påverkan på det sociala livet. I resultatet framkommer 
det att de drabbades livskvalitet påverkas negativt när det gäller fysiskt och psykiskt 
välmående samt socialt liv. De plågas bland annat av ensamhet, frusenhet, orkeslöshet, 
rädsla, trötthet, självskadebeteende och ångest. Mer forskning om livskvaliteten hos 
kvinnor med anorexia nervosa behövs för att öka förståelsen samt förbättra 
omvårdnaden av individer som lider av denna sjukdom. 

 

Nyckelord: anorexia nervosa, fysisk påverkan, livskvalitet, psykisk påverkan, 
påverkan på det sociala livet, självbiografi, ätstörning.  
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INLEDNING 
Anorexia nervosa är en vanligt förekommande psykisk störning bland flickor och 
unga kvinnor i dagens samhälle. Vi som blivande sjuksköterskor kan möta 
individer som lider av anorexia nervosa både inom den öppna och den slutna 
vården. Själva begreppet anorexia nervosa är välkänt och nästan alla har hört om 
det i media. Dock är det oftast bara själva sjukdomen, dess orsaker, symtom och 
skadliga konsekvenser på kroppen som beskrivs medan upplevelsen av att leva 
med den sällan framkommer i forskning. Livskvaliteten påverkas hos de 
drabbade och tankar kring mat, kaloriintag, kaloriräkning och att gå ner ännu 
mer i vikt fyller vardagen (Cullberg, 2005; de la Rie, Noordenbos, Donker & van 
Furth, 2007). Hunger och näringsbrist påverkar individens välbefinnande och 
hälsa. För omgivningen är det en gåta varför individen medvetet avstår från att 
äta och utsätter sig själv och sin kropp för de konsekvenser svälten medför. Det 
kan vara svårt för omgivningen att förstå att denna självsvält är ett kroppsligt 
uttryck för det psykiska måendet och att individen svälter för att leva (Shafran, 
Cooper & Fairburn, 2002). Många som drabbas av anorexia nervosa är duktiga 
individer som har höga krav på sig själva samtidigt som de har dålig självkänsla. 
Fastan och avmagringen släcker den livsuppehållande identiteten och utan den 
finns det bara osäkerhet, tomhet, förtvivlan, vanmakt, ångest och hjälplöshet 
kvar. Det ter sig som om det inte finns någonting som är värt att leva för och 
sannolikheten är också stor att deras upplevelse av livskvaliteten påverkas. Det 
är därför av stor vikt för sjuksköterskor att ha kunskap om dessa individers 
livskvalitet för att kunna bemöta dem på bästa sätt och ge dem en så god vård 
som möjligt.   

  

BAKGRUND 

Anorexia nervosa 
Anorexia nervosa är ingen ny sjukdom. Själva begreppet anorexia nervosa 
myntades år 1689 av Sir William Withey Gull och dök upp i den medicinska 
litteraturen för cirka hundra år sedan. Dock beskrevs sjukdomen redan under 
medeltiden (Jablow, 2001). På 1700 och 1800-talet använde läkare begreppet 
anorexia mirabilis som suggererade en övermänsklig orsak till plötsligt uppehåll 
av matbegäran (ibid). Anorexia nervosa ingår tillsammans med bulimia nervosa 
och ätstörningar utan närmare specifikation (UNS) i begreppet ätstörning 
(American Psychiatric Association, 1994) (Bilaga 1). 

Anorexia nervosa är den vanligaste formen av ätstörningar och debuterar ofta i 
de tidiga tonåren. Den är ungefär 10 gånger vanligare bland unga kvinnor jämfört 
med unga män och beräknas förekomma hos 0,2 – 0,4 procent kvinnorna i åldern 
12 – 25 år (Folkhälsorapport, 2009). Eftersom det är övervägande flickor och 
unga kvinnor som insjuknar i anorexia nervosa bestämde sig författarna till 
denna studie att i fortsättningen använda sig av feminina pronomina när det 
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åsyftas en individ. Globalt sett har anorexia nervosa en prevalens på cirka en halv 
procent bland unga kvinnor mellan 16 och 24 år (Ghaderi & Scott, 2001). 
Anorexia nervosa diagnostiseras enligt Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders – DMS IV (Amerikan Psychiatric Association, 1994) – som är ett 
internationellt, deskriptivt klassifikationssystem. Följande symtom är 
karakteristiska: 

1. Vägran att hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin 
ålder och längd. 

2. Individen har intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han 
eller hon är underviktig. 

3. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet 
påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga 
kroppsvikten. 

4. Amenorré hos menstruerade kvinnor, det vill säga minst tre på varandra 
följande menstruationer uteblir. 

Anorexia nervosa har ett skiftande sjukdomsförlopp. Ingången till sjukdomen är 
oftast kontrollerad bantning som till en början ger individen positiv 
uppmärksamhet från omgivningen vilket gör att denne känner självkontroll och 
lyckad prestation. Dessa positiva effekter av bantningen ger ofta en ökad drift till 
fortsatt bantning, vilket kan leda till en ond cirkel (Gillberg, Gillberg & Råstam 
Bergström, 1995). Individen mår således bra i början för att därefter gradvist 
tappa kontrollen över sitt matbeteende. Detta kan ha katastrofala effekter då 
anorexia nervosa kan leda till kronisk sjukdom och i värsta fall till döden (Gillberg 
et al., 1995; Ghaderi, 2007;).  

Anorexia nervosa kan indelas i tre faser: I fas ett mår individen väldigt bra och 
märker bara de positiva effekterna av viktnedgången. I fas två inträder både 
psykisk och fysisk ohälsa. I fas tre blir individen alltmer nedstämd och känner sig 
värdelös samt lider av stark ångest (Cullberg, 2005; Ghaderi, 2007). Både i den 
första och den andra fasen av sjukdomen är det möjligt att vända den i positiv 
riktning. I sista fasen är individens vikt väldigt låg (Body Mass Index >15) och 
kroppens sista energiresurser börjar ta slut. Fettdepåerna är uttömda och 
kroppen bryts ner. Detta tillstånd är livshotande och bär med sig en stor 
infektionskänslighet. Individen blir mer och mer deprimerad och apatisk 
(Cullberg, 2005; Ejderhamn, Borgström & Wentz, 2005). 

Anorexia nervosa är en komplex sjukdom och därför finns det varken en enskild 
orsak eller händelse som leder till att en individ drabbas av den sjukdomen utan 
det verkar finnas flera faktorer som spelar samman (Cullberg, 2005; Gharderi, 
2007; King 2000). Genetisk sårbarhet, bantning hos en familjemedlem, negativa 
kommentarer om vikt, missnöje över sin kropp, sexuellt övergrepp och strävan 
efter att allt ska vara perfekt är exempel på faktorer som kan bidra till att en 
individ utvecklar anorexia nervosa. Samtidigt krävs det att individen har vissa 
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betingningar, det vill säga inlärda beteendemönster orsakade av yttre retningar 
som gör det lättare att insjunkna i anorexia nervosa. Det kan exempelvis vara att 
individen slutar äta på grund av att denne är ledsen och upptäcker att hon mår 
bättre av det för stunden. Betingning innebär i detta fall att individen kommer 
att låta bli att äta nästa gång hon känner sig ledsen.  En annan bidragande faktor 
är samhället och kulturen vi lever i som ställer höga krav på en individ. Anorexia 
nervosa påstås även ha en koppling till samhällets skönhetsideal (Gillberg et al., 
1995).  
 
Det finns ingen behandlingsmetod av anorexia nervosa som anses vara den enda 
rätta (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005). Däremot finns det vissa riktlinjer 
att följa när det gäller behandling och terapi av anorexia nervosa. Det viktigaste 
är att bryta svälten eftersom den gör att hjärnan inte fungerar som den ska och 
individens förmåga att förstå vad som pågår i dennes kropp begränsas. När 
individen inte befinner sig i svält längre och hennes fettdepåer börjar fyllas på 
igen blir det lättare för henne att ta emot hjälp. Öppenvård rekommenderas så 
långt som möjligt. Krävs det mer stöd är dagvård att föredra eftersom 
vårdpersonalen där är specialiserade på att bara behandla ätstörningar. I 
slutenvård finns det större risk att patienten inte vill samarbeta med 
vårdpersonalen på grund av motvilja. Detta hänger ihop med att individen blir 
tvångsintagen på slutenvård medan hon går frivilligt på dagvård (ibid). 

Det finns inte heller någon terapi som anses vara den enda rätta (Channon, de 
Silva, Hemsley & Perkins, 1989; Ghaderi, 2007). Individen måste själv välja mellan 
olika terapiformer och besluta sig för den som bäst kan hjälpa just henne att bli 
frisk. Detta kan ske först efter att svälten är upphävd. Terapi innebär att växa 
som person och genom detta förändra sitt negativa ätbeteende. För att vara 
effektiv måste behandlingen vara holistisk, det vill säga, den måste omfatta alla 
delar av individens personlighet – hennes förnuft, hennes kropp, hennes känslor, 
liksom flödet mellan dem. Absolut bäst är om behandlingen utformas så att den 
sker på tre plan: det medicinska/fysiska, det psykologiska och det 
andliga/känslomässiga (ibid). 

Individen har olika terapi- och behandlingsformer att välja bland. En kombination 
av kognitiv beteendeterapi (KBT) och antidepressiva läkemedel ter sig vara mest 
effektivt (Channon, de Silva, Hemsley & Perkins, 1989; Meades, 1993). 
Familjeterapi kan vara ett alternativ för ett barn som fortfarande bor hemma 
(Agras, Dare, Grange & Lock, 2001). Interpersonell psykoterapi (IPT) är en 
terapiform som lägger fokus på relationer och interpersonella svårigheter (Bullik, 
McIntosh & McKenzie, 2000). Förutom ovanstående behandlingsalternativ finns 
även kroppsorienterad terapi via sjukgymnast, behandling av depression och 
tvångssyndrom, självhjälpsgrupper och självhjälpsprogram (Ghaderi, 2007). 

George (1997) menar att individer med anorexia nervosa ofta har mycket svårt 
att släppa taget om sin kroppsfixering. De har ett stort kontrollbehov och svårt 
för att visa känslor. De har även svårt för att lita på någon annan än sig själva. De 
drar sig gärna undan och vill vara ifred. Detta innebär svårigheter till att 
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samarbeta. I omvårdnaden av dessa patienter är det därför viktigt att 
sjuksköterskan har adekvat utbildning om denna sjukdom och att deras 
kunskaper uppdateras regelbundet. Grundläggande hörnstenar i den 
terapeutiska relationen mellan sjuksköterska och patient är att sjuksköterskan 
utstrålar pålitlighet, har en positiv inställning samt en god empatisk förmåga. Det 
är svårt att vårda denna patientgrupp eftersom den saknar sjukdomsinsikt och 
viljan att bli frisk. Individen är därför inte lika motiverad och samarbetsvillig som 
en individ med somatiska besvär. Det är därför viktigt att hjälpa individen att 
förstå själva sjukdomen för visa att hon kan ha bättre livskvalitet utan den och 
dess begränsningar (ibid).  

Enligt Meades (1993) är det essentiellt att inte bara lägga fokus på att behandla 
de symtom individen lider utav, utan även försöka skapa sig en helhetsbild om 
henne. Det är nödvändigt att till exempel ta reda på orsaker till anorexia nervosa, 
hur individens sociala liv ser ut eller om hon utsätts för stor press. Dessa frågor 
måste besvaras och eventuella problem måste lösas för att kunna ge en 
individuellt anpassad vård. Meades (1993) understryker också vikten av god 
kompetens hos sjuksköterskan när det gäller kunskaper om anorexia nervosa 
eftersom individer som lider av den sjukdomen är extra sårbara. Det är också 
viktigt att följa upp dessa individer eftersom de löper större risk att falla tillbaka i 
sin sjukdom trots en lyckad behandling på sjukhus. Individen måste känna sig 
trygg och kunna få ett gott stöd även efter det att den blivit utskriven.  

Det är svårt men inte omöjligt att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt (Muscari, 
1998). Många av dem som drabbas av anorexia nervosa är inte beredda att avstå 
sjukdomen som blivit deras identitet. Detta är mycket svårt att förstå, inte minst 
för individens anhöriga. I omvårdnaden av dessa individer är det därför av stor 
betydelse att familjen är delaktig. De anhöriga måste få en god information om 
sjukdomen samt veta hur de ska kunna hjälpa individen på bästa möjliga sätt. 
Delaktighet ökar också förståelsen för sjukdomen. Förtroende växer genom 
empati och känner individen att familjen gör allt för att hjälpa ökar också 
chanserna till att individen kan förbättra sin livskvalitet (ibid). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Definitioner av livskvalitet  

Det finns olika definitioner av livskvalitet. I Norsteds ordbok (2003) definieras 
livskvalitet som ”livsvärde(n) som inte mäts med pengar”.  

Enligt Brülde (2003) är livskvaliteten hög endast om individen har ett bra liv, 
således innebär detta resonemang också att livskvaliteten är låg om individen 
upplever att livet är dåligt. Vidare menar Brülde (2003) att ett bra eller dåligt liv 
inte beror på etiska aspekter, det vill säga att en persons liv är moraliskt 
högstående eller etiskt tillåtande utan att personen lever ett liv som upplevs värt 
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att leva. En individs livskvalitet måste fastställas indirekt, genom att försöka mäta 
hur värdefulla detta livs beståndsdelar är för den personen, för att sedan räkna 
ut ett värde på livet som helhet. Att en människa vid en viss tidpunkt har lägre 
livskvalitet än vid en annan innebär inte att livskvaliteten som helhet är låg. 
Samma sak gäller tvärtom; även om lycka och tillfredställelse dominerar i en 
människas liv behöver det inte innebära att livskvaliteten i helhet är hög.  

Tatarkiewicz (1976) påpekar att livskvalitet är individuellt och menar att om en 
människa inte själv upplever sitt liv som gott, då är inte heller dennes livskvalitet 
hög. Andra människor kan inte bestämma vad det är som ger en annan 
människas liv kvalitet. 

Författarna till denna studie har valt att ansluta sig till den danske psykiatrikern 
Anton Aggernaes (1988) definition av livskvalitet knyter an till de mänskliga 
behov som finns i alla kulturer. Beroende på graden av tillfredsställelse av de 
behoven har en människa en låg eller en hög livskvalitet. Behoven som 
Aggernaes (1988) nämner är följande: 

1. de elementära biologiska behoven 
2. behovet av varma mänskliga kontakter  
3. behovet av meningsfull sysselsättning 
4. behovet av omväxlande, spännande och engagerande handlings- och 

upplevelseliv. 
(Aggernaes, 1988, s. 34) 

I de elementära biologiska behoven ingår vila, sömn, fysisk aktivitet, mat, 
sexualliv, fysisk kontakt samt frånvaro av sjukdom. Behovet av varma mänskiga 
kontakter åsyftar inte bekantskapskretsens storlek utan till kvaliteten i individens 
sociala kontakter. Behovet av meningsfull sysselsättning omfattar ”vikten av att 
ägna sig åt något som har värde och betydelse utanför en själv”. Behovet av 
omväxlande, spännande och engagerande handlings- och upplevelseliv innebär 
att det är viktigt att ”inte ha tråkigt”. En människa behöver en viss variation i 
vardagen samt uppleva någonting spännande och nytt (Aggernaes, 1988). 

Livskvalitet hänger ihop med hälsa, därför har även Världshälsoorganisationen 
(WHO, 2008) sin egen definition av det begreppet.  

the individuals´ perception of their position in life in the context of the 
culture and value system and in the relation to their goals, 
expectations, standards and concerns. It incorporates in a complex 
way individuals´ physical health, psychological state, level of 
independence, social relationships, personal beliefs and their 
Relationships to salient features of the environment  
(Världshälsoorganisationen >www.who.int/mental_/health/media 
/68.pdf> 2008-04-06). 
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Både Aggernaes (1988) och Världshälsoorganisationen (2008) poängterar i sina 
definitioner vikten av fysiska behov, sociala förhållanden samt psykisk hälsa för 
att individen ska uppleva en god livskvalitet. 

 

Livskvalitet hos kvinnor med anorexia nervosa 
I Europa finns det bara några studier gjorda om livskvaliteten hos kvinnor med 
anorexia nervosa, däremot har författarna till denna studie funnit flera studier 
från bland annat Amerika, Australien och Nya Zeeland. En studie från England 
visar att kvinnor med anorexia nervosa upplever att de har en lägre livskvalitet 
än deras jämnåriga kamrater utan anorexia nervosa (Fox & Leung, 2009). Detta 
bekräftas också i studier från Nya Zeeland (Latner, Vallance & Buckett, 2008) och 
Australien (Mond, Hay, Rodgers, Owen & Beumont, 2005). Dessa studier 
indikerade att livskvalitet hos kvinnor med anorexia nervosa blev markant sämre 
på grund av sjukdomen när det gäller både fysiska, psykiska och sociala aspekter i 
förhållande till kontrollgrupperna, det vill säga kvinnor utan anorexia nervosa 
och andra ätstörningar. Ytterligare en studie (de la Rie et al., 2007) har visat att 
kvinnor med anorexia nervosa har ett mindre socialt nätverk än kvinnor som inte 
lider utav sjukdomen.  

 

SYFTE  
Syftet var att beskriva livskvalitet hos kvinnor med anorexia nervosa.  

 

METOD 
Denna litteraturstudie baseras på fyra självbiografiska böcker skrivna av unga 
kvinnor med anorexia nervosa. En litteraturstudie syftar till att systematiskt och 
organiserat söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur från ett valt 
område (Patton, 2002). En självbiografisk bok är ofta väldigt detaljerad och 
händelserik, där en människas tankar och erfarenheter om livet beskrivs. Därför 
är självbiografier ett intressant källmaterial för studier med kvalitativ ansats 
(Friberg, 2006).  

 

Urval 
Inklusionskriterierna för de valda böckerna var att de skulle vara skrivna av 
kvinnor som har anorexia nervosa, detta för att på ett direkt sätt kunna belysa 
kvinnornas livskvalitet. Samtliga skulle ha bott i Sverige. Materialet skulle vara 
skrivet på svenska. Detta för att miljön och kulturen som kvinnorna levt i samt att 
vården de hade tillgång till skulle vara någorlunda lika.  

Exklusionskriterierna var kvinnorna som förutom anorexia nervosa även hade 
någon annan ätstörning, till exempel bulimi eller UNS- utan närmare 
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specifikation, en annan psykisk störning, till exempel borderline eller en fysisk 
sjukdom. Detta med avseende att de andra psykiska och fysiska sjukdomarna 
kunde ha påverkat livskvaliteten hos de drabbade.  

Underlaget till litteraturstudien samlades in genom sökning i databasen Libris 
(2009-01-24). Sökord som användes var: anorexia nervosa. Då detta sökord gav 
ett mycket stort antal träffar (560), avgränsades sökningen till biografi och 
genealogi. Kombination av dessa tre ord resulterade i 13 träffar. Fyra böcker 
valdes bort då författarna ansåg att de inte var tillräckligt omfattande och 
detaljerade för att studiens syfte ska kunna försvaras. De nio återstående 
böckerna lästes sedan enskilt igenom av båda författare. Två av böckerna valdes 
bort på grund av att kvinnorna levde utanför Sverige och således inte uppfyllde 
studiens inklusionskriterier. En bok valdes bort på grund av att kvinnan som 
skrivit den förutom anorexia nervosa även led av borderline 
personlighetsstörning. Två andra böcker valdes bort på grund av att kvinnorna 
även led av bulimi vilket också kunde påverkat deras livskvalitet. Kvar återstod 
fyra böcker som ansågs motsvara studiens syfte. Det insamlade materialets 
kvalitet bedömdes även utifrån Backmans (1998) riktlinjer för hur 
litteraturstudier bör bedömas. 

 

Kort resumé av valda böcker 
De fyra böckerna som användes i studien var: I himlen får jag äta (Dahlberg, 
2000), Svältland: landet bortom allt förnuft: en dagbok om anorexi (Mattson & 
Glasmoe, 2006), Genom helvetet (Nordlund & Bank, 2006) och Varje dag har vi 
en liten tävling (Österberg, 2007).    

I himlen får jag äta Camilla Dahlberg 
Denna bok beskriver en ung flickas kamp mot sjukdomen anorexia nervosa. 
Elisabeth är sjutton år gammal och hela hennes liv kretsar kring hennes vikt som 
hon anser inte får överstiga 32 kg. Hon slåss mot sina yttre och inre demoner 
som hävdar att hon är för mager respektive för tjock. Det slutar med att hon 
måste tvångsintas på en psykiatrisk avdelning. Boken beskriver hur anorexia 
nervosa kan styra en flickas liv och påverka livskvaliteten.  

Svältland: landet bortom allt förnuft: en dagbok om anorexi Johanna 
Mattsson 
Denna bok består dels av Johannas dagboksanteckningar under tiden hon hade 
anorexia nervosa, dels av dagboksanteckningar hennes mamma skrev under 
samma period. I analysen användes endast Johannas anteckningar. För Johanna 
innebär det att leva med anorexia nervosa detsamma som att leva i ett Svältland. 
Svältlandet är ett fantastiskt land och det finns bara fantastiska historier om hur 
bra livet är där. Dock när hon har kommit till Svältlandet är det inte lika skönt 
som hon trodde. I Svältlandet mår hon dåligt och ju längre hon stannar i 
Svältlandet desto tröttare och olyckligare blir hon. 
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Genom helvetet Tina Nordlund 
Tina har spelat fotboll sedan hon var liten.  Hon har tillhört det svenska 
landslaget och har bland annat deltagit i OS. När hon var 19 år började hon spela 
för Umeå IK och där blev trycket stort på att ha en vältränad kropp. Tränaren sa 
till henne vid en kroppsfettmättning att det vore bra om hon fick mer muskler 
och mindre fett. Hon gick ner några kilo i vikt och blev därmed snabbare på 
fotbollsplanen. Detta motiverade henne att fortsatta banta och träna ännu 
hårdare. Tina fick en skada som ledde till att hon inte kunde träna och detta 
gjorde att hon fokuserade ännu mer på mat.  

Varje dag har vi en liten tävling Hanna Österberg 
Hanna är 21 år gammal har anorexia nervosa som hon har kämpar i flera år med. 
I boken beskriver hon sin kamp för livet utan anorexia nervosa. Med tiden 
utvecklar hon självskadebeteende och skär sig på armarna för att dämpa sin 
ångest. Boken är helts och hållet skriven av Hanna, dock finns det brev och 
anteckningar från hennes psykolog Tomas som objektivt beskriver hennes 
tillstånd. De citat som har använts i studien är enbart hämtade från hennes egna 
ord.  

 

Analys 

Texterna analyserades genom en innehållsanalys med kvalitativ ansats. Kvalitativ 
innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och används framför allt inom 
beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap (Söderberg & 
Lundman, 2001). Den metodologiska ansatsen kan vara både deduktiv och 
induktiv (Hseih & Shannon, 2005). Deduktiv ansats innebär analys utifrån en i 
förväg utarbetad mall, modell eller teori. Induktiv ansats innebär en 
förutsättningslös analys av texter, som bland annat kan vara baserade på 
människors berättelser om sina upplevelser, till exempel hur det är att leva med 
en kronisk sjukdom (ibid). Denna studie baserades på en kvalitativ 
innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Tillvägagångssättet vi använde oss av härstammar från Graneheim & Lundman 
(2004) och innebär att analysenheterna läses igenom upprepade gånger för att 
skapa en känsla för helheten. Meningar eller fraser som innehåller information 
som är relevant för frågeställningarna plockas ut. Omgivande text måste tas med 
så att sammanhanget kvarstår. Dessa meningar eller fraser kallas 
meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna kondenseras i syfte att 
korta ned texten men ändå behålla essensen. De kondenserade 
meningsenheterna kodas och grupperas i kategorier som återspeglar det 
centrala budskapet i böckerna. Dessa kategorier utgör det manifesta innehållet, 
det vill säga öppet (motsatsen är det latenta innehållet - dolt). Slutligen ska 
innehållet tolkas.  
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De fyra böckerna lästes flera gånger av båda författarna för att få en helhetsbild 
av innehållet. Under tiden gjordes anteckningar. Därefter reflekterade 
författarna tillsammans över texternas huvudsakliga innehåll. Efter en gemensam 
diskussion plockades meningsbärande enheter som ansågs vara relevanta utifrån 
studiens syfte ut. Detta gjorde författarna enskilt för att få olika perspektiv på 
det som ansågs vara relevant för syftet. De meningsbärande enheterna 
kondenserades sedan och kodades i anslutning till syftet. Kondenseringen och 
kodningen av alla meningsbärande enheter utgjordes tillsammans av båda 
författarna till studien. När författarna kände sig osäkra på hur innehållet skulle 
tolkas diskuterade de tillsammans för att förvissa sig om att kodningen stämde 
med meningsenhetens kontext och med texten som helhet. Koderna jämfördes 
med avseende på likheter och skillnader och grupperades till slut i tre 
huvudkategorier (Tabell 1). 
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Tabell 1: Exempel på kondensering och kategorisering av meningsbärande 
enheter 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod  Kategori 

Jag är trött, rädd, enormt 
osäker. Jag är rädd för livet. Jag 
är rädd för att slappna av. Rädd 
för att vara ensam. Rädd för 
trygghet. Rädd för att förlora 
någon som står mig nära. Jag är 
otroligt rädd för just (Österberg, 
2007, s. 65). 

Känner sig osäker 
och är rädd för 
trygghet, ensamhet 
och för att förlora 
någon 

Rädsla  Psykisk 
påverkan 

Jag slutade äta för att hitta 
något att kontrollera i ett liv 
som var bortom min kontroll, 
det var min drog. Det hade lika 
gärna kunnat bli något annat 
(Nordlund, 2006, s. 123). 

Sluta äta för att ha 
kontroll över något 

Kontroll  Psykisk 
påverkan 

Hon säger att jag kan testa och 
se vad som händer om jag 
skulle äta något förbjudet. Hon 
säger att jag alltid kan svälta 
ner mig igen om jag skulle gå 
upp och må så dåligt av det. Jag 
kontrar med att säga till 
mamma att hon ska stiga ner i 
en låda med slingrande ormar 
(mamma har ormskräck), men 
att hon alltid kan stiga upp om 
hon vill (Matsson, 2006, s. 14). 

Testa att äta något 
förbjudet trots 
skräcken att gå upp i 
vikt 

Ångest  Psykisk 
påverkan 

Jag är om möjligt ännu mer 
trött, hängig och frusen nu. Jag 
måste orka med fler 
promenader, men jag är så 
fruktansvärt trött. Det är 
knappast att jag kan komma ur 
sängen (Österberg, 2007, s. 64). 

Hon är fruktansvärt 
trött 

Trötthet  Fysisk 
påverkan 

Eftersom jag alltid fryser så 
mycket är jag tvungen att klä 
mig varmt. Jag bär alltid tjocka 
varma jeans, en tjock tröja 
under den 3 t-shirtar 
(Österberg, 2007, s. 72). 

Fryser så mycket att 
hon måste ha många 
kläder på mig 

Frusenh
et  

Fysisk 
påverkan 

…är asocial och orkar inte 
umgås med vänner… (Nordlund, 
2006, s. 234) 

Är asocial, orkar inte 
umgås med vänner 

Asocial  Socialt liv 

Det jag började fundera på var 
hur lidande mitt sociala liv 
blivit. Om någon kompis ville 
göra en resa tackade jag nej för 
att jag inte visste hur jag skulle 
lösa matsituationen (Matsson, 
2006, s. 6).  

Tackar nej till att 
resa med kompisar 

Isolering  Socialt liv 
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En av författarna till studien har själv varit drabbad av anorexia nervosa vid två 
tillfällen och har återhämtat sig. Denna förförståelse har varit omöjligt att bortse 
ifrån under uppsatsarbetet och under analysprocessen har hon förhållit sig till 
den på olika sätt. De personliga erfarenheterna blev en tillgång när hon kunde 
sätta sig in i självbiografiska berättelser samt granskningen och analysen av 
dessa. Risken fanns att förförståelsen kunde påverka tolkningen av resultatet. 
Därför var hennes ambition att under arbetets gång självkritiskt ifrågasätta sina 
egna tolkningar, såväl enskilt, som i diskussionen med hennes medskrivare samt 
handledare. 

 

RESULTAT 
Efter analysprocessen framkom tre kategorier som redovisas nedan. 
Kategorierna var fysisk påverkan, psykisk påverkan och socialt liv. 

 

Fysisk påverkan 
Svälten visade sig ha negativa konsekvenser för alla kvinnornas fysiska 
välbefinnande. De mådde sämre, orkade mindre, tappade mer hår och fick allt 
svårare att sova ju längre de hade varit i svält. Deras mage och tarmar fungerade 
allt sämre och sämre tills att de nästan jämt var förstoppade och uppsvullna i 
magen. En kvinna klagade över att hennes mage var svullen och gjorde ont och 
hon hatade detta. En annan kvinna skrev att hennes kropp började känna av 
misskötseln och den ena krämpan avlöste den andra. Hon drabbades av värk i 
muskler och leder, huvudvärk dygnet runt, hjärtklappning, långsam puls och 
sömnproblem. En kvinna berättade att hon hade fått jättemånga hål i sina tänder 
sedan hon hade insjuknat i anorexia nervosa.  

Alla kvinnorna besvärades av frusenhet. De var tvungna att klä sig varmt, så 
kallat ”lager på lager principen” vilket kunde innebära fleecepyjamas, raggsockor, 
sovsäck, täcke och dunsockor på händerna. Dock försvann inte frusenheten. En 
annan kvinna skrev till och med att hon skulle kunna bo i bastu för att slippa 
frysa. Frusenheten hindrade henne från att slappna av och njuta av att bara vara. 
En annan kände sig förlamad av kyla. På grund av frusenheten fick två kvinnor 
avstå från att gå och bada med sina vänner. En kvinna skrev att hon inte kunde 
titta på sig i spegeln på grund av frusenheten: 

Jag kan inte ta av mig kläderna och titta på mig för då fryser jag ihjäl, 
fast jag har kommit på ett ganska bra sätt att hålla värmen. Det 
gäller att aldrig börja frysa. På morgonen när jag vaknar fryser jag 
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inte. Då byltar jag på mig massa kläder och över dem drar jag på mig 
en blå HellyHansen overall. Sedan gäller det att hålla sig i rörelse. Jag 
har just stått i köket och hoppat upp och ner som ett jehu. Det 

värmde lite. (Matsson, 2006, s. 12). 

Två kvinnor klagade över yrseln samt att det svartnade för ögonen så fort de 
ställde sig upp. Svimningskänsla och yrsel gjorde att de flera gånger under dagen 
fick lägga sig ner med benen högt för att inte svimma. Både yrseln och 
svimningskänslan innebar svårigheter att kunna utföra sina vardagssysslor och 
umgås med vänner. Detta kunde uttryckas som: 

 Jämt hade jag yrsel. Jag kunde inte koncentrera mig, kunde inte läsa 

inte ens följa ett samtal utan att sväva bort. (Matsson, 2006, s. 6). 

Svälten lämnade sina spår i form av utstickande höftknölar som kändes vassa 
under huden. En kvinna skrev att hon inte kunde ligga på golvet och träna för att 
knutor och knölar skavde mot golvet. En annan tyckte att det var obehagligt att 
sitta på en stol. 

Samtliga kvinnor besvärades av trötthet och orkeslöshet. De kände sig så pass 
kraftlösa och dåsiga att de inte kunde göra det de tyckte om, det vill säga träna, 
promenera, laga mat, umgås med familj och kompisar. De fick allt mindre ork till 
att lyssna när deras kompisar, vänner eller syskon pratade med dem eller med 
varandra. En kvinna skrev att hon kände sig handlingsförlamad och så 
fruktansvärt trött att hon knappast kom ur sängen. Hennes energi var slut och 
det fanns inget ork till någonting. Tröttheten kunde beskrivas som:  

 På vägen hem blev jag så trött, så trött. De andra sjöng och hade det 
roligt, för tjejerna skulle på disco. Jag ville vara med, men jag var som 
förlamad. Så tung i kroppen, och blicken hade fastnat och gick inte att 
röra. Jag blev som en staty som satt mellan levande, skrattande 
människor. Jag försökte rycka upp mig, vakna, för hjärnan fungerade 
inte och jag tänkte; vakna till nu! Var med och sjung, var med och 

skratta! Men kroppen kunde inte. (Mattson, 2006, s. 16). 

Med tiden kände sig alla kvinnorna tröttare och tröttare. De hade kommit in i en 
period där de kände sig otroligt trötta. De orkade absolut ingenting. En kvinna 
skrev att när hon satt i stolen hos sin pojkvän lyckades hon inte hålla sig vaken 
ens en timme.  

Ögonlocken blir tunga och hjärnan känns seg. (Österberg, 2007, s. 
100). 
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Tre kvinnor erkände att de inte tillfredställde sina fysiska behov genom att de 
inte åt sig mätta och inte gav sina kroppar den livsnödvändiga näringen. En 
kvinna hittade ett sätt att se aktiv ut när hon åt medan hon fikade eller åt lunch 
med sina vänner, som om hon verkligen fick i sig mat trots att allt hon funderade 
på var hur hon skulle undvika det. Därefter pustade hon ut lite och sa något om 
hur mätt hon var. En annan kvinna vägde maten hela tiden och hade skaffat sig 
sin egen ritual genom att väga upp det som dietisten hade sagt att hon behövde 
för att överleva, sedan drog hon ifrån 20 gram och åt två tredjedelar. Då var hon 
på den säkra sidan. Tredje kvinnan slutade äta när hon kände en första mättnad, 
även om det inte var tillräckligt enligt matschemat. Hon utmanade hungern och 
mättnaden och skrev:  

Varje dag har vi en liten tävling. Just nu leder jag. Jag ger inte efter 

för hungern. (Österberg, 2007 s. 134). 

 

Psykisk påverkan 
Samtliga kvinnorna i studien upplevde ångest. En av dem skrev att ångesten var 
som en svart klump som styr henne. En annan beskrev ångesten såhär:  

Jag måste dubbelkontrollera allting, och så får jag ångest om jag 
glömt något eller tyckt att jag inte gjort något tillräckligt bra. 

(Matsson, 2006, s. 20).  

Känslan av att leva instängda och isolerade i sin egen tankevärld som kretsade 
kring mat, vikt och motion beskrevs tydligt i alla fyra böckerna. Kvinnornas 
anorektiska tankar pendlade mellan att tillåta sig äta eller att inte tillåta sig detta. 
Ångesten var stark och skrämmande, den utlöstes vid tanken på mat, då de 
tvingades att äta och även efter att de hade ätit. De blev äcklade vid tanken på 
att de hade ätit och kände en stark rädsla för var på kroppen maten skulle sätta 
sig. Samtliga kvinnor i studien beskrev en stor rädsla för att de inte skulle kunna 
sluta äta om de tillät sig att göra det. De upplevde att kroppen svällde upp om de 
åt och de fick en känsla av att allt bara växte, såväl ångesten som kroppen. 

Ångest rådde även när det handlade om motion. En kvinna skrev:  

Det är tufft med träningen nu också. Om jag inte rör mig precis hela 
tiden så får jag ångest. Samtidigt som jag inte orkar röra mig hela 
tiden. När jag har tränat så är jag nöjd högst en timme efter, sedan är 

det dags igen. (Österberg, 2007 s. 38).  

Trots att de vårdades på behandlingshem med stränga förbud mot att motionera 
gjorde kvinnorna det ändå. En hoppade upp och ner på stället tills hon inte 
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orkade mer samt gjorde situps varje kväll innan hon la sig då vårdpersonalen inte 
såg. En annan klippte upp gymnastikskorna för att kunna träna trots en opererad 
hälsena. Motion beskrevs också som ett dilemma som skulle innebära mer 
muskler vilket i sin tur kunde leda till att de såg större och grövre ut. De strävade 
hela tiden efter att bli smalare. En kvinna beskrev det såhär:  

Har ätit godis. Känner mig äcklig. Ångest. Måste träna. Tappar jag i 
vikt vet jag att det är muskler som försvinner, går jag upp vet jag att 

det är fett, för jag tränar ju inget. (Nordlund, 2006 s. 139). 

En kvinna utvecklade självskadebeteende under sjukdomsförloppet. Hon beskrev 
skillnaden på hur hennes närstående reagerade när hon fysiskt skadade sig själv 
gentemot när hon mådde psykiskt dåligt. Hon menade att hennes närstående 
blev ledsna om de såg att hon skar sig, för det syntes ju utanpå men däremot om 
hon hade ångest i 36 timmar upplevde hon att ingen brydde sig. Hon menade att 
det bevisade att endast den fysiska smärtan räknades. Hon beskrev det såhär:  

För att visa fysiskt hur ont det kan göra inombords borde jag skära 

upp hela kroppen, så att muskler och inälvor hänger ut. (Österberg, 
2007 s. 141).  

En annan kvinna slog hårt med knytnävarna i väggen så att det värkte i händerna 
och tyckte att det var rätt åt henne. Detta för att straffa sig själv för att hon hade 
ätit. En tredje skar sig:  

Jag skar mig igår. Tre sår över vänster handled. Det kom en del blod, 
det är bra. Idag har jag suttit och känt på såren hela dagen. Det 
känns bra att göra så. Det påminner mig att jag gjorde det rätta igår 
kväll, jag straffade mig för något dåligt jag gjort. Jag hade ätit för 
mycket. Alltså var det rätt åt mig. När jag sedan känner på såren blir 
jag påmind om det dåliga jag hade gjort, och tänker mig för så att jag 

inte gör det igen. (Österberg, 2007 s. 130). 

Upplevelsen av rädsla beskrevs av samtliga kvinnor. Det var ett återkommande 
begrepp i böckerna och det påverkade livskvaliteten. De var rädda för sig själva, 
sina destruktiva tankar och bar ständigt en oro över att gå upp i vikt. En kvinna i 
studien var rädd för att vara ensam. Hon ville inte vara ensam för att hon var 
rädd för att skada sig själv när hon mådde dåligt. Hon hade ont, grät mycket och 
litade inte på sig själv. En annan upplevde rädsla över att vara i händerna på 
främmande människor. 

Rädd för vad de skulle kunna göra med mig. Rädd för att vara helt i 

händerna på främmande människor som gör mig illa. (Dahlberg, 
2000,s. 47). 
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Hon behandlades på en psykiatrisk avdelning och upplevde att vårdpersonalen 
ville henne illa. Hon blev tvungen att tvångsmatas med hjälp av sond vilket hon 
upplevde som mycket skrämmande. Hon oroade sig för hur hon skulle kunna bli 
av med maten när hon varken kunde kräkas upp eller träna bort den. Under hela 
vistelsen på sjukhuset kände hon stor rädsla över att hon skulle behöva 
sondmatas igen. En annan kvinna uttryckte en stor rädsla över att förlora 
kontrollen dels över matintaget och dels över sin kropp som hon ansåg var 
alldeles för stor och fet. 

Jag är svag och fryser. Jag är lite rädd. Rädd att marken ska försvinna 

under fötterna på mig. Rädd att bli fråntagen kontrollen. (Mattsson, 
2006 s. 8). 

Rädslan inför framtiden var stor. En kvinna beskrev rädslan för att inte bli något. 
Hon undrade om hon skulle lyckas i skolan eller om hon kanske hamnade inom 
psykiatrin i stället. Kraven på att prestera var enorma och strävan efter att vara 
duktig hägrade hela tiden för samtliga kvinnor. Trots goda resultat blev de sällan 
nöjda med sin insats. Presterade de något bra var de ändå rädda för att inte göra 
det lika bra nästa gång. De trodde att det bara var ren tur. De var självkritiska och 
pressade sig själva i varje situation och hela tiden upplevde de en rädsla för att 
misslyckas. 

Jag är trött, enormt osäker. Jag är rädd för livet. Jag är rädd för att 
slappna av. Rädd för att vara ensam. Rädd för trygghet. Rädd för att 

förlora någon som står mig nära. (Österberg, 2007 s. 65). 

I takt med sjukdomen fick samtliga kvinnor sömnproblem. Det var svårt att 
somna trots att alla kände sig fruktansvärt trötta. Det som hindrade de från 
nattvilan var de tankar som snurrade runt i huvudet. En kvinna skrev att hon bara 
låg och funderar ut nya knep för att slippa äta och även om hon hade lyckats somna 
vaknade hon hela tiden.  

Med den dåliga sömnen hängde även mardrömmar ihop och samtliga kvinnor 
plågades av dem. Mardrömmar handlade för det mesta om mat och ätande. 
Kvinnorna kände sig jagade av mat eller drömde att de inte kunde sluta vräka i 
sig den. En kvinna skrev:  

På nätterna hemsöktes jag [sic!]. I alla drömmar åt jag. Tårtor, pizzor 

och godis. Vaknade med ångesten dånande i ögonen. (Mattson, 
2006, s. 16).  

En annan skildrade sina mardrömmar på det viset:  
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Drömmarna nöjer sig ofta inte med att pina mig med smörgåsar. 
Ibland äter jag glass. Jag lassar i mig paket efter paket. Jag får aldrig 
nog. Ur dessa mardrömmar kan jag vakna darrande och badande i 
kallsvett. Det får mig mer frukta morgondagen. Tänk om drömmen 

blir verklighet! (Dahlberg, 2000 s. 24). 

Samtliga kvinnor upplevde koncentrationssvårigheter. Detta berodde dels på att 
de inte kunde hitta någon ro och sitta stilla en stund utan var tvungna att resa sig 
upp och röra på sig och dels på det dåliga matintaget. Hjärnan fungerade inte 
som den skulle på grund av näringsbrist. Dessutom tänkte de ständigt på mat och 
vikt vilket inte underlättade koncentrationen. En kvinna skrev. 

Jag har haft väldigt svårt att koncentrera mig hela året, särskilt nu de 
sista månaderna. När jag försöker plugga känns det som om allt bara 
går rakt genom min hjärna utan att fastna. Jag kan ju aldrig tänka på 

annat än mat och vikt ens då jag pluggar. (Dahlberg, 2000 s. 13). 

Samtliga kvinnor fick så småningom självmordstankar under sjukdomens gång. 
De funderade på olika sätt på hur de kunde ta livet av sig. De kom till slutsatsen 
att allt var meningslöst och tomt samt att de inte orkade ha det så längre. De låg 
vakna om nätterna och önskade att de var döda. Samtidigt vågade de inte 
berätta för någon om att de till exempel funderade på att hoppa framför tåget 
när de väntade på tunnelbanan med sina kompisar eller skar sig i handlederna. 

Under sjukdomsutvecklingen dök det upp en känsla av att inte vara närvarande 
hos samtliga kvinnor. En kände sig som om hon lyssnade genom en bubbla, en 
annan upplevde sig vara fångad i en glasbur. Hon såg friheten omkring sig men 
själv var hon mer fånge än någonsin. Hon hade en känsla av att det uppstod 
murar omkring henne som stängde in henne från alla håll och därmed 
begränsade hennes kontakt med omvärlden. En annan beskrev att hennes huvud 
kändes som gelé och omvärlden såg dimmig ut. En känsla av att befinna sig i en 
dimma uttryckte en annan kvinna. De människorna som fanns runt omkring 
henne kändes inte riktigt närvarande och hon undrade om det berodde på 
trötthet, rädsla eller att hon höll på att få en psykos.  

Samtliga kvinnor var tvungna att gå på regelbundna viktkontroller vilket de 
upplevde som förnedrande. En beskrev det på det här viset:  

Jag avskyr viktkontrollerna… Jag avskyr att behöva klä av mig 
kläderna och ställa mig på vågen i bara trosorna. Jag avskyr att 
människor tittar på min fula, uppsvällda kropp. Det känns 
fruktansvärt förnedrande. Det är ännu en bekräftelse på att jag är en 

maskin, ett objekt utan känslor att ta hänsyn till. (Dahlberg, 2000 s. 
146). 
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Även att bli vaktad hela tiden kändes under all värdighet. En kvinna beklagade sig 
över att hon inte ens kunde ta en paus i maten utan att bli tillsagd att fortsätta: 

De kontrollerar varenda tugga jag tar, och om jag går från bordet 

innan jag ätit upp, drar de tillbaka mig… (Österberg, 2007 s. 106). 

 

Påverkan på det sociala livet 
Samtliga kvinnor lade märke till att deras sociala liv hade blivit lidande under 
tiden de hade anorexia nervosa. Dels berodde det på trötthet och orkeslöshet, 
dels på att de var rädda för att hamna i en situation där de skulle behöva äta 
något, dels var de så fokuserade på sig själva, deras tankar var fixerade kring 
maten och att de inte kunde njuta av sällskap. En kvinna undrade vad hon 
egentligen hade haft för liv när hon befann sig i svälten. Allt hon gjorde var att 
tänka på mat. Hon tyckte att hon missade allt roligt när hon svalt. Det är ”dagens 
sanning” enligt henne. 

En kvinna skrev att hon kände sig väldigt tråkig när hon umgicks med sina 
kompisar. Hur kul kunde det vara att umgås med någon som bara tänkte på fett, 
mat, motion och är fysisk trött hela tiden, undrade hon. En annan medgav att 
hon för många gånger hade valt utanförskap genom att inte äta som alla andra 
och genom att beställa in egen mat och exakt veta vad som bjuds. 

En kvinna erkände att självcentreringen var sjuk under sjukdomstiden. Hon låste 
in sig i lägenheten och vägrade svara i telefon när vänner eller familj ringde. Hon 
ville inte att någon skulle veta hur dåligt hon mådde och att hon skämdes över 
det. Hon orkade varken visa eller ge av sig själv. En annan undrade om det är ett 
friskhetstecken att hon började bry sig om andra och ytterligare en beskrev det 
på detta viset: 

Delvis kunde jag ha roligt under kvällen men sedan kom det 
anorektiska tankar över mig. Det kändes som alla på festen tittade på 
mig och jag tyckte att deras blickar sa att de inte ville ha mig där, att 
jag var äcklig, tjock, fet och ful… till slut blev det för mycket och jag 
fick hjärtklappning och blev yr i huvudet. Jag hämtade min väska och 
gick bara hem. Fan, jag ville bara gå till fest och ha det roligt. Jag 
försöker verkligen att inte tänka på anorexin med den förföljer mig. 

(Österberg, 2007, s. 117). 

En kvinna skrev att hon tackade nej till förslag att resa med kompisar av 
anledningen att hon inte visste hur hon skulle lösa matsituationen. 
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Träffar man någon i ett par timmar kan man alltid säga att man just 
ätit. Är man tillsammans med någon en hel helg märker den personen 
ganska snabbt att man inte äter… Man har sen ingen möjlighet att 

spy utan att personen hör, då är man fast. (Matsson, 2006, s. 6). 

Det visade sig även att det inte var möjligt att ha roligt under en kväll med 
kompisar när hungern ockuperade alla tankar. Samtidigt kände sig kvinnan 
avundsjuk på sina kompisar som bara stannade och köpte korv på vägen hem 
från en fest. Hon var ju också hungrig men hon tänkte att hon bara behövde sova 
en natt så skulle hon i alla fall få äta frukost. Den natten vaknade hon flera 
gånger, kollade hur mycket klockan var och beräknade hur många timmar som 
återstod tills hon skulle få äta. 

Det som kvinnorna också upplevde som jobbigt var omgivningens beteende mot 
dem. De var trötta på att få ryggdunkningar av folk som sa att det var skönt att se 
att de är friska nu. I själva verket var de inte friska. En kvinna skrev att folk inte 
hade någon aning om vad som rörde sig i hennes skalle, eller hur dåligt hon 
mådde, eller hur lite fri från sjukdomen hon var. En annan kvinna var trött på att 
bli bedömd efter hur hon såg ut. Hon kände sig kränkt av att ingen sa något 
direkt till henne om hennes sjukdom utan i stället till andra och hon undrade 
varför hon inte bara fick vara Hanna. 

Men jag måste stå ut med det för jag är anorektiska Hanna, och 
eftersom alla vet att jag är sjuk så bedömer de mig på grund av mitt 

utseende. (Österberg, 2007, s. 51). 

En annan kvinna tycker att det skulle vara skönt om alla slutade oroa sig och tjata 
på henne. Hon upplevde det som fruktansvärt jobbigt att alla skulle slita och dra i 
henne, och ge sina åsikter och råd, som om hon var förståndshandikappad och 
dumförklarad. Hon förstod inte varför alla plötsligt tyckte sig ha rätt att 
bestämma över henne och rota i hennes privatliv. Samtidigt verkade hennes 
kompisar vara rädda för att prata med henne.  

De vågar inte säga ordet ”mat” eller säga att de ska gå och äta eller 
så. Som om jag inte tålde att höra om mat över huvud taget. Eller 
skulle bli ledsen för att de fortsätter leva och festa utan mig. Eller så 
kanske tror de att jag vill bli lämnad ifred. Att jag inte orkar med dem. 
Det är synd, men jag har mig själv att skylla. Jag har skrämt iväg mina 

vänner med min höga mur och min envetna isolering. (Matsson, 
2006, s. 18). 

En annan kvinna tyckte att hennes klasskompisar verkade besvärade i hennes 
sällskap. 
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En kvinna som hade blivit inlagd upptäckte att hennes sociala liv var begränsat. 
Det var inte nog att hon inte fick träna, cykla eller göra några fysiska 
ansträngningar alls utan även hennes möjligheter att umgås med kompisarna var 
begränsade. Hon kunde inte ens ta en promenad utan en vakt:  

Vad lever jag för liv egentligen? Jag är … år och ska väl bestämma 
själv när jag vill komma in på kvällarna, och inte behöva passa en 
massa fåniga tider? Jag är väl inget småbarn! Jag ska inte behöva bli 
tillrättavisad för att jag är ute för länge! Helt plötsligt upptäcker jag 
hur bisarr och onormal min situation är i jämförelse med mina 
jämnåriga kompisar… Jag får inte gå utan vakt, inte vara uppe på 
kvällarna – och framför allt inte äta vad jag vill. Dessa förbud får mig 
ju verkligen att känna mig som ett barn, när jag i stället behöver 
känna mig som en vuxen. Jag känner mig för gammal för att bli 

uppfostrad. (Dahlberg, 2000, s. 149).  

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
Resultatet i denna studie baserades på en litteraturstudie av fyra självbiografiska 
böcker, skrivna av kvinnor som drabbats av anorexia nervosa. Anledningen till att 
författarna valde att göra en litteraturstudie var att skönlitterära böcker 
ingående beskriver dessa individers tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter 
under sjukdomens gång. På detta sätt var det lättare för författarna att få en 
inblick i individernas livskvalitet. Självbiografiska böcker ansågs därför vara ett 
bra val för att på ett djupare sätt belysa människors livsvärd utifrån ett 
vetenskapligt perspektiv. Alternativet hade varit att intervjua anorexipatienter, 
dock skulle deras svar i detta sammanhang ha blivit spontana medan skrivna 
texter är mera eftertänksamma och begrundade. Dessutom hade intervjuerna 
med dessa sannolikt sårbara individer kunnat väcka känsloladdade reaktioner 
som de eventuellt efteråt skulle ha behövt professionell hjälp med att bearbeta. 
Författarna ville inte ta på sig det ansvaret att utsätta de drabbade för 
konsekvenser detta förmodligen skulle föra med sig. Tiden fanns ej heller.  

Författarna till studien diskuterade även om vilka som skriver självbiografiska 
böcker, det vill säga samlar och publicerar sina levnadsminnen. Vad är det som är 
speciellt med dessa individer? Har de någon speciell anledning till att skriva en 
självbiografi? Författarna menar att det inte är vem som helst som kan skriva en 
bok, särskilt inte en självbiografi. Den som skriver en självbiografi vill kanske dela 
med sig av sina upplevelser, bearbeta det förflutna, ta distans till det som har 
varit, bli känd eller en vilja hjälpa en annan som har drabbats av samma slags 
problem som författaren. Dessutom baseras självbiografiska böcker på verkliga 
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upplevelser i motsats till romaner eller andra episka verk som inte alltid troget 
speglar verkligheten.  

Anorexia nervosa förekommer mestadels bland tonårsflickor och det kanske 
hade varit av större betydelse att koncentrera sig på den gruppen, dock borde 
påpekas att även vuxna kvinnor drabbas av den sjukdomen och att de inte verkar 
bli lika mycket uppmärksammade. Därför valde författarna att fokusera på 
kvinnor i 20års åldern då det egentligen i denna ålder är vanligare med bulimia 
nervosa och UNS (Clinton & Norring, 2002).  

För att miljön och kulturen kvinnorna levde i samt den vård de hade tillgång till 
skulle vara så lik som möjligt bestämdes inklusionskriterierna innefatta svenska 
kvinnor som bodde och behandlades i Sverige. Samtliga var svenskar och hade 
liknande uppväxtförhållanden. Detta innebar troligtvis att alla hade liknande 
förutsättningar jämfört med om en av individerna hade tillhört en annan kultur. 
Författarna menar att tillgången till mat, levnadsförhållanden och synen på 
kvinnans skönhetsideal skiljer sig mellan olika kulturer. 

Metoden som användes i studien var en innehållsanalys med kvalitativ ansats 
och härstammar från Granheim & Lundman (2004). Författarna gjorde sig även 
bekanta med en narrativ innehållsanalys samt med Grounded Theory (GT), dock 
ansåg de att modellen som Grandheim & Lundman (2004) skildrade var lämplig 
att använda till analys av självbiografiska böcker i denna studie eftersom 
kvalitativ innehållsanalys används för att identifiera variationer med avseende på 
skillnader och likheter i en text. Det fanns vissa svårigheter med att sortera de 
meningsbärande enheterna mellan de olika kategorierna eftersom vissa låg 
väldigt nära varandra. Detta krävde att författarna till studien återkom till texten 
och diskuterade tillsammans för att förvissa sig om att kodningen stämde med 
meningsenhetens kontext och texten som helhet och för att uppnå konsensus. 

Denna studie baserades på en induktiv ansats eftersom författarna själva ville 
komma fram till resultatet utan att bli styrda av något som hade bestämts i 
förväg. 

Den valda metoden medför två huvudsakliga svagheter, den ena kring 
datainsamlingen och den andra kring analysmetoden. När syftet är att beskriva 
livskvalitet hos kvinnor med anorexia nervosa begränsas möjligheten att finna 
motsvarande metod. Denna studie baseras på en kvalitativ metod med en 
beskrivande innehållsanalys utan koppling till någon traditionell metodologisk 
disciplin.  

Den första svagheten är att datamaterialet utgörs av självbiografiska böcker. De 
drabbade kvinnorna har uppfattat sin omgivnings beteende samt upplevt världen 
på sitt sätt under sjukdomstiden. Hur pass objektiv den beskrivningen är vågar vi 
inte svara på. Detta med tanke på att en individ som befinner sig i den tredje 
fasen av anorexia nervosa där fettdepåerna är uttömda och vikten väldigt låg 
inte längre har förmåga att förstå sitt eget bästa på grund av att hjärnan inte 
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fungerar längre på ett optimalt sätt (Ejderhamn et al., 2005). Dessutom finns det 
en risk att självbiografiska böcker kan styras mot ett specifikt ämne.  

Endast fyra skönlitterära böcker granskades och analyserades och endast fyra 
individers upplevelser av sjukdomen sammanställdes vilket gjorde att resultatet 
blev begränsat. Samtidigt kan det ses som en styrka att resultatet från de fyra 
böckerna överensstämde väl med varandra. Hade en annan skribent tolkat vårt 
samlade material skulle denne kanske ha kommit fram till ett annat resultat. 
Därför kan resultatet inte heller ses som allmänt gällande för alla som drabbats 
av anorexia nervosa.  

Den andra svagheten gäller analystekniken. Det krävs en stor öppenhet med 
förmåga att se delar i ett större perspektiv för att utföra en innehållsanalys. 
Detta blir särskilt synbart när analysen kommer fram till att uppfatta och förstå 
det nya perspektivet i dess helhet. Till följd av att vissa meningsbärande enheter 
var korta och konsista uppstod det en svårighet i att kondensera text och bilda 
koder. Enligt Grandheim & Lundman (2004) finns det en risk med korta 
meningsbärande enheter eftersom meningen i texten kan gå förlorad under 
analysprocessen vilket påverkar resultatet till att bli fragmentariskt. I denna 
studie har analysen utgått från en manifest tolkning vilket möjligen kan väga upp 
det fragmentariska i resultatet.  

Studiens ram utgjordes delvis av den egna erfarenheten samt förförståelsen av 
att vara drabbad av anorexia nervosa. Det var därför viktigt att inte låta 
erfarenheten och förförståelsen påverka analystekniken, utan i stället vara 
öppen och följsam mot det datamaterial som ändå visade sig. 

Svagheterna med metoden ges respekt men det är samtidigt viktigt att belysa 
metodens fördelar. Med de erfarenheter som kvinnor drabbade av anorexia 
nervosa besitter vågar författarna till denna studie påstå att resultatet, det vill 
säga de fyra självbiografiska böckerna håller en god och bra kvalitet. Dessutom 
vilar metoden på en manifest analys med försök att finna vad som visar sig i 
texten som synligt och uppenbart. Abstraktionsnivån i denna studie är inte hög 
och därför ter sig resultatet vara lätt tillgängligt för sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal.  

Resultatet baserades på författarnas egna tolkningar av livskvalitet enligt 
Aggernaes (1988) definition. Anledningen till att författarna valde just Aggernaes 
(1988) definition av livskvalitet var att den innefattade alla de betydelsefulla 
komponenterna för en hög livskvalitet som individerna med anorexia nervosa 
inte tillät sig att tillgodose. Med detta menas de elementära biologiska behoven, 
behovet av varma mänskliga kontakter, behovet av meningsfull sysselsättning 
samt behovet av omväxlande, spännande och engagerande handlings- och 
upplevelseliv. 

Författarna till denna studie diskuterade även om hur livskvalitet mäts och om 
det överhuvudtaget går att mäta. Enligt Tatarkiewicz (1967) är livskvalitet 
någonting individuellt vilket kunde ha resulterat i att kvinnorna i de analyserade 
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böckerna upplevde olika grad av livskvalitet. Dock visade det sig att samtliga 
kvinnor i studien upplevde sin livskvalitet som låg. Det kan tyda på att kvinnor 
med anorexia nervosa generellt har lägre livskvalitet än kvinnor som inte är 
drabbade av den sjukdomen.  

Livskvalitet ändras sannolikt under livets gång. Den kan variera vid olika 
tidpunkter. Åldern har en stor betydelse för vad individen upplever och utsätts 
för och vilka konsekvenser allt detta får för livskvaliteten. Därför ville författarna 
att kvinnorna skulle vara relativt jämnåriga eftersom livskvalitet för till exempel 
en 20-åring inte har samma innebörd som för en 13-14-åring (Rustoen, 1993). 
Det är omöjligt att fastställa hur bra eller dåligt en persons liv som helhet är för 
henne vid en viss tidpunkt. Med detta menar författarna att när en individ är sjuk 
är hennes livskvalitet låg just då men detta innebär inte att hennes liv som helhet 
har en låg kvalitet. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva livskvalitet hos kvinnor med anorexia 
nervosa. Resultatet tyder på att deras livskvalitet kan påverkas i negativ riktning 
både vad gäller fysiska, psykiska och sociala aspekter. Aggernaes (1988) 
definition av livskvalitet innefattar fyra mänskliga behov som finns i alla kulturer 
och som utgör grunden för om en individs livskvalitet är låg eller hög. Utifrån 
denna definition indikerar denna studies resultat på att det kan vara vanligt att 
kvinnor som lider av anorexia nervosa kan uppleva sin livskvalitet som låg. 
Författarna anser att syftet till studien kunde besvaras då samtliga kvinnor i 
studien ingående beskrivit hur vissa aspekter av deras liv påverkats av sjukdomen 
anorexia nervosa.  

De fysiska besvär som samtliga kvinnor led utav var bland annat hjärtklappning, 
svimningskänsla, huvudvärk, frusenhet och magproblem. Dessa kan tolkas som 
att Aggernaes (1988) elementära biologiska behov för en god livskvalitet inte 
tillfredställts. Covey, Holm, McLane & Morris (1988) som undersökte patienter 
med anorexia nervosa fann att brist på protein och energi minskar hjärtats 
muskelmassa vilket skapar obalans i de elektriska urladdningar som styr hjärtats 
rytm. Detta skulle kunna förklara orsaken till hjärtklappning som samtliga kvinnor 
i studien berättade att de upplevde. Problem med magen hos patienter med 
anorexia nervosa beror sannolikt på minskad och försvagad motilitet vilket kan 
resultera i stillastående och försenad tömning av magsäcken (Kalm & Semba, 
2005). Vanliga symtom på problem med magen är uppsvullenhet och 
förstoppning som samtliga kvinnor i studien besvärades av. Resultatet från 
denna studie överensstämmer väl med dessa forskningsresultat. 

Flera studier och kliniska observationer visar att uppmärksamheten och 
koncentrationen påverkas mycket kraftigt och negativt hos patienter med 
anorexia nervosa (Sherman, Savage, Eddy, Blais, Deckersbach, Jackson, Franko, 
Rauch & Herzog, 2006; Kingston, Szmukler, Andrewes, Tress & Desmond, 1996). 
Även detta resultat verkar överensstämma med denna studies resultat. 
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Enligt Aggernaes (1988) definition av livskvalitet är behovet av varma mänskliga 
kontakter betydelsefullt för en hög livskvalitet. Denna studie visar att dessa 
kontakter blir lidande på grund av det starka kontrollbehovet och de anorektiska 
tankarna som samtliga kvinnor beskriver. Således blir även det sociala livet 
lidande. Enligt Radomsky, de Silva, Todd, Treasure & Murphy (2002) så kan det 
förklaras med att i takt med viktnedgången hinner ätvanorna bli så störda och 
oregelbundna att vanligt umgänge med familj och vänner försvåras eftersom 
mycket av människors sociala tillvaro är byggd kring ätande.  

 

SLUTSATS 
Det har framkommit i studien att livskvaliteten hos kvinnor med anorexia 
nervosa försämras under sjukdomens gång. Försämringen kunde observeras 
både på det fysiska, psykiska och sociala planet. Anorexia nervosa handlar om så 
mycket mer än om låg kroppsvikt och mat, det vill säga rena fysiska aspekter, den 
verkar egentligen handla om känslor. Kvinnor med anorexia nervosa slits mellan 
att slaviskt följa sina anorektiska tankar och samtidigt försöka anpassa sig efter 
sin kropps fysiska behov vilket inte ger utrymme för sömn, vila, fysiskt 
välmående samt umgänge med familj och vänner. Sjukdomen förföljer individen 
dag som natt. Ångestkänslan finns där alltid. Dessa aspekter borde en 
sjuksköterska känna till. Dock framkommer det sällan i forskning hur 
livskvaliteten påverkas av anorexia nervosa. Många av dem som har levt med 
anorexia nervosa en längre tid är inte beredda att avstå sjukdomen som troligtvis 
har blivit deras identitet. Det är därför inte lätt för en sjuksköterska att vårda 
någon som inte vill bli hjälpt. Författarna till denna studie anser att ett sätt att 
öka sjuksköterskans kunskapsnivå gällande livskvaliteten hos kvinnor med 
anorexia nervosa är fortsatt forskning inom detta område samt att resultatet av 
den forskningen borde bli tillgänglig för all vårdpersonal som tar hand om 
patienter med anorexia nervosa. Detta skulle förhoppningsvis innebära att 
omvårdnaden av dessa kvinnor får en högre kvalitet. 
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BILAGA 

Diagnostiska kriterier för bulimia nervosa enligt DMS-IV är: 

A. Återkommande episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av 
1) och 2): 

1) Personen äter under en avgränsad tid, till exempel inom två timmar en 
väsentligt större mängd mat än de flesta personer skulle äta under 
motsvarande tid och omständigheter 

2) Personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden till 
exempel en känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur 
mycket man äter 

B. Återkommande olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i 
vikt, till exempel självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, 
lavemang, diuretika eller andra läkemedel, fasta eller överdriven motion. 

C. Både hetsätande och det olämpliga kompensatoriska beteendet 
förekommer i genomsnitt minst två gånger i veckan under tre månader. 

D. Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. 

E. Störningen förekommer inte enbart under episoder av anorexia nervosa. 

 

Diagnostiska kriterier för ätstörning UNS enligt DSM-IV. 

Denna kategori används vid ätstörningar som inte uppfyller kriterierna för någon 
av de specifika ätstörningarna, till exempel följande: 

A. För kvinnor, alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda förutom att 
menstruationen är regelbunden. 

B. Alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda förutom att personens vikt 
ligger inom ett normalt intervall trots en betydande viktnedgång. 

C. Alla kriterier för bulimia nervosa är uppfyllda förutom att hetsätandet och de 
olämpliga kompensatoriska beteendena förekommer mindre än två gånger i 
veckan eller under en kortare period än tre månader. 

D. En normalviktig person som regelmässig utövar olämpligt kompensatoriskt 
beteende efter att ha ätit endast små mängder mat, till exempel självframkallad 
kräkning efter att ha ätit två små kakor. 



28 

 

E. En person som vid upprepade tillfällen tuggar och spottar ut, men inte sväljer ner, 
stora mängder mat. 

F. Hetsätning, personen har återkommande episoder av hetsätning, men uppvisar 
inget av det olämpliga kompensatoriska beteenden som annars karakteriserar 
bulimia nervosa. 
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