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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Cirka 0,2 - 0,4 procent av svenska kvinnor i åldrarna 12-25 år lider av 
anorexia nervosa, en sjukdom som innebär en störd kroppsuppfattning och 
karakteriseras av en oerhörd rädsla att gå upp i vikt. Syfte: Syftet med studien var att 
beskriva livsvärlden hos kvinnor som lider av anorexia nervosa. Metod: Studien 
baseras på två självbiografiska böcker som analyserades enligt Graneheim och 
Lundmans (2008) beskrivning av innehållsanalys för kvalitativa studier. Resultat: 
Studien resulterade i tre kategorier: socialt, psykiskt och fysiskt, varav den psykiska 
innefattar underkategorierna ångest, självkänsla, mattankar samt förvrängd 
kroppsuppfattning. Slutsats: Slutsatsen till denna studie var att som sjuksköterska är 
det viktigt att ha kunskap om och förståelse för livsvärlden hos denna patientgrupp 
som finns både inom den somatiska och psykiatriska vården, för att på så sätt skapa 
goda förutsättningar i det vårdande mötet.  
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INLEDNING  

Denna studie belyser livsvärlden hos kvinnor som lider av anorexia nervosa. Anorexia 

nervosa är en ätstörning som innebär mycket lidande för den drabbade individen.  Det 

finns tre olika typer av ätstörningar och dessa är UNS (ätstörning utan närmare 

specifikation), bulimia nervosa och anorexia nervosa (Frances, 1994). Ätstörningar är 

en psykisk sjukdom som blir allt vanligare (Socialstyrelsen, 2009). Det finns för lite 

kunskap om psykiska sjukdomar inom den somatiska vården idag. De individer som 

lider av en psykisk störning eller annan psykisk sjukdom finns inte bara på 

psykiatriska avdelningar utan överallt i alla samhällsklasser i samhället. Så även inom 

den somatiska vården (Lökensgard, 1997).   

Individer som lider av anorexia nervosa kan sjuksköterskan möta både både inom den 

öppna och den slutna vården. Det är därför av vikt att ha kunskap om dessa individers 

livsvärld för att kunna bemöta dem på bästa sätt och ge dem en så optimal omvårdnad 

som möjligt (Hocking, 2003).   

 

BAKGRUND 

ANOREXIA NERVOSA 

Ordet anorexi betyder ”aptitlöshet på grund av nerverna”. De första medicinska 

fallbeskrivningarna av sjukdomen härstammar från 1870 talet. Sjukdomskriterierna är 

enligt DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) (Frances, 

1994): 
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•  Vägran att vidhålla sin kroppsvikt på en normal nivå för den ålder och längd 

individen har.  

•  Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller att bli fet, trots att individen har 

undervikt.  

•  Individen har störd uppfattning vad gäller dennes kroppsvikt och kroppsform. 

Individens självkänsla är starkt påverkad av hur denne upplever sin egen vikt 

och kroppsform.  Individen förnekar hur allvarlig den låga kroppsvikten 

egentligen är. 

•  Kvinnor kan få amenorré (a.a).  

 

Det finns två typer av anorexia nervosa.  Typ 1 (restricting type) innebär att individen 

svälter och motionerar överdrivet för att kontrollera sin vikt. Typ 2 (Binge-

Eating/Purging Type) innebär att individen svälter för att periodvis, i alla fall 

veckovis, äta mycket för att sedan kräkas upp det eller laxera (a.a). I Sverige lider 

minst tre procent av alla unga kvinnor, mellan 12 till 25 år, av någon typ av ätstörning 

(Socialstyrelsen, 2009). Cirka en procent av Sveriges befolkning lider av Bulimia 

nervosa och tre till fyra procent lider av ätstörning utan närmare specifikation (UNS). 

Anorexia nervosa är den minst vanliga ätstörningen i Sverige och är tio gånger 

vanligare hos unga kvinnor än unga män. Cirka 0,2-0,4 procent av svenska kvinnor i 

åldrarna 12-25 år lider av Anorexia nervosa (a.a).  

 

SJUKDOMSFÖRLOPPET VID ANOREXIA NERVOSA 

Anorexia nervosa har ett skiftande sjukdomsförlopp som kan delas upp i tre faser. 

Ingången till anorexia nervosa, fas ett, är oftast vanlig bantning (Cullberg, 2003). I 
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början får 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. Fas ett kallas 

ibland för anorexia nervosas smekmånad (Ghaderi & Parling, 2007).  

I fas två har individen gradvis börjat tappa kontrollen över sitt matbeteende och mår 

både fysiskt – och psykiskt dåligt (Ghaderi & Parling, 2007). Individen upplever sig 

själv som tjock. Det är vanligt att individen lider av depression samt är mycket trött. 

Anorexia nervosa blir ett sätt att fly undan det som är svårt i livet. Individens tankar 

kretsar ständigt kring att bli smal (Arkell & Robinson, 2008). En del är rädda för att 

inte kunna sluta äta om de börjar. Att inte vara mätt upplevs som att vara ren (Ghaderi 

& Parling, 2007). Den som lider av Anorexia nervosa kan kontrollera sin vikt genom 

överdriven motion, kräkning och laxermedel. Det finns mat som individen tillåter sig 

själv att äta (lågt innehåll av kalorier) och annan mat som denne ser som förbjuden 

(högt innehåll av kalorier). Går individen ner i vikt känner denne sig lyckad och 

tycker sig ha bra självkontroll (Frances, 1994).   

I den tredje fasen råder kaos. Anorexia nervosa ger en överaktivitet som så 

småningom övergår i en rastlöshet som inte går att kontrollera. Sömnproblem är 

vanligt (Ghaderi & Parling, 2007). Tillståndet för individen är nu livshotande. 

Infektionskänsligheten är stor och de sista fettreserverna är uttömda (Cullberg, 2003). 

Individen känner sig värdelös, har ångest över sin situation och är rädd för vad som 

kommer hända om denne tillfrisknar från anorexia nervosa (Gahaderi & Parling, 

2007). Individen är underviktig, det vill säga har Body Mass Index under 17,5 

(Frances, 1994). Vanligen varar anorexia nervosa i ungefär sex år. Ibland kan de som 
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lider av anorexia nervosa utveckla bulimia nervosa (Arkell & Robinson, 2008). Det 

tar längre tid att återhämta sig psykiskt än fysiskt (Couturier & Lock, 2006).  

 Figur 1 Utvecklingsprocess av Anorexia nervosa. Figuren visar hur anorexia nervosa 

kan utvecklas. Figuren är en modifierad version av den figur som används av Ghaderi 

& Parling (2007).    
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KOMPLIKATIONER AV ANOREXIA NERVOSA 

När kroppen befinner sig i svält går den energi som finns till de viktigaste organen 

som hjärnan och hjärtat vilket leder till att andra funktioner som till exempel 

menstruation upphör (Ghaderi & Parling, 2007). Hjärtat får mindre energi och protein 

vid svält vilket leder till att hjärtmuskeln krymper. Detta skapar obalans i de 

elektriska urladdningar som styr hjärtats rytm.  Hälften av de som dör av anorexia 

nervosa gör det på grund av dysrytmi (Covey, Holm, McLane & Morris, 1988). 

Mindre mat gör att tarmarna inte får jobba lika mycket som de behöver och därmed 

försämras muskulaturen. För lite näring leder till att tandköttet lättare blöder och 

risken för att tandköttet skall blottas ökar. De som kräks kan få skador på tänderna på 

grund av att emaljen fräts sönder (Bergman med flera, 1993). Njursvikt kan uppstå av 

kräkningar och missbruk av laxermedel. Individen kan få benskörhet på grund av 

undernäring. Om individen drabbas av anorexia nervosa i tidiga tonår kan denne bli 

kortare än den i normala fall skulle blivit (Beumont med flera, 2001). Huden kan få 

fjun, bli torr och individen kan tappa hår (Strumia, 2005).  

Svälten leder till minnes- och koncentrationssvårigheter (Ghaderi & Parling, 2007). 

Depression, nedstämdhet och sömnproblem är vanligt förekommande. Allt kretsar 

kring viktnedgång. Eftersom det är svårt att undvika att äta i sociala sammanhang 

väljer många att isolera sig och avstå från det sociala livet (Arkell & Robinson, 2008). 

Lättretlighet, trötthet, frusenhet och humörsvängningar bidrar också till att individen 

inte orkar vara social. Individen känner sig värdelös, ensam, ledsen och oduglig. 

Många känner skuldkänslor för att de utsätter sin familj för sjukdomen genom att bete 

sig som de gör (Arkell & Robinson, 2008). Det finns en uppfattning hos vissa i 

allmänheten att anorexia nervosa skulle vara en självförvållad sjukdom men det är 
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den inte. Däremot kan sjukdomen vara ett sätt för en individ som kan ha svårt att 

utrycka sig verbalt att istället uttrycka sig kroppsligt genom självsvält (Theander, 

1985).  

 

RISKFAKTORER FÖR ATT UTVECKLA ANOREXIA NERVOSA 

Riskfaktorer för att utveckla anorexia nervosa kan vara genetisk sårbarhet, bantning i 

familjen, negativa och elaka kommentarer om vikt och figur och ätande, låg 

självkänsla, missnöje över sin egen kropp och strävan efter att allt ska vara perfekt. 

Samhället och kulturen vi lever i ställer höga krav som är svåra att stå emot. Exempel 

på dessa krav är att individen ska vara smal, ha bra utbildning och ett fint yrke  

(Gillberg, Gillberg & Råstam Bergström, 1995). Anorexia nervosa finns framför allt i  

industri-länder. I utvecklingsländerna, där det ofta råder matbrist, finns få fall av 

anorexia nervosa (Simpson, 2002).  

 

BEHANDLING AV ANOREXIA NERVOSA 

Det kan vara svårt för vårdpersonal att vårda individer med anorexia nervosa av flera 

anledningar. Läggs individen in på en avdelning finns det regler angående mat och 

motion som denne skall följa, vilket ofta blir ett problem eftersom individen är van att 

bestämma över sig själv. Eftersom individen oftast saknar sjukdomsinsikt är dock 

dessa regler nödvändiga, eftersom individen annars skulle fortsätta sitt destruktiva 

beteende (King, 2000). Det som även försvårar omvårdnaden är att individer som 

lider av anorexia nervosa gör allt de kan för att undvika mat genom att ljuga eller 

luras på annat sätt. Vårdpersonalen måste dubbelkolla att individen verkligen har ätit. 
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Det är vanligt att individen går upp i vikt på avdelningen och därefter skickas hem för 

att återkomma några veckor senare lika mager som då hon lades in förra gången (a.a).   

Det finns inte mycket forskning kring anorexia nervosa och olika terapiformer. Det 

finns dock vissa riktlinjer att följa (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005). Det 

första är att bryta svälten eftersom den gör att hjärnan inte fungerar som den ska. När 

individen äter bättre kan denne lättare ta till sig hjälp (Cullberg, 2003). Öppenvård 

rekommenderas så långt som möjligt. Krävs det mer stöd är dagvård att föredra 

framför slutenvård. Det finns dagvårdskliniker som är specialiserade på att bara 

behandla ätstörningar (Ghaderi & Parling, 2007).   

En kombination av KBT (kognitiv beteende terapi) och antidepressiva läkemedel kan 

vara bra. Vid KBT utsätts individen för sin ångest genom att exempelvis äta något 

som i dennes värld anses vara förbjudet och lära sig att det inte är farligt (Channon, de 

Silva, Hemsley & Perkins, 1989). Familjeterapi kan vara bra om det handlar om en 

individ som fortfarande bor hemma och inte haft anorexia nervosa i mer än ett eller 

två år (Agras, Dare, Grange & Lock, 2001). Anorexia nervosa påverkar hela familjen 

och inte bara individen som är direkt drabbad. Genom familjeterapi kan familjen bli 

ett bättre stöd till individen då de lättare vet hur de skall bete sig. Familjeterapi syftar 

till att ge familjen verktyg för att inse att de inte är källan till att individen blivit sjuk. 

Empiriska studier visar att familjeterapi är effektivt vid behandling av anorexia 

nervosa hos ungdomar (Dare, Eisler & Hodes, 1991).  
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SJUKSKÖTERSKANS ANSVAR 

Individer som lider av anorexia nervosa finns både inom den somatiska vården och 

den psykiatriska vården och därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

denna sjukdom (Hocking, 2003). Sjuksköterskan har ett ansvar att ge en optimal vård 

beserad på klinisk erfarenhet och beprövad kunskap. Sjuksköterskan har ett ansvar att 

ständigt hålla sig uppdaterad med ny kunskap och nya rön. Vården skall ges med ett 

etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 1995). Genom att belysa individens livsvärld 

är det lättare för sjuksköterskan att utöva ett etiskt förhållningssätt. 

Livsvärldsperspektivet innebär att sjuksköterskan försöker förstå hur individen 

upplever sin verklighet (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003).  

 

Livsvärld  

Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud (2003) menar att livsvärlden är 

den verklighet som individen lever i dagligen och som individen alltid, om än 

omedvetet, tar för given.  Livsvärlden är den världen individen lever i direkt given i 

handling och erfarenhet. Det är genom sin livsvärld som individen söker ett 

livsinnehåll och en mening med livet. Det går inte att mäta en individs livsvärld med 

instrument utan det är individens egen upplevelse som räknas. Med individens 

livsvärld som ansats är målet att förstå och utforska världen utan att förringa eller 

minska den. Det handlar om att möta individens livsvärld så förutsättningslöst som 

möjligt (a.a). För att klara detta handlar det om att ha en öppenhet som innebär att ha 

respekt och ödmjukhet inför det som studeras samt att ha en äkta vilja att se, höra och 

förstå. En individ lever inte isolerad i sin egen livsvärld utan individers livsvärldar 

interagerar med varandra (Dahlberg, 1997).  
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Lidande och välbefinnande är naturligt förekommande tillstånd i en individs livsvärld 

och individen kan befinna sig i båda tillstånden samtidigt. Exempelvis kan en individ 

lida av en sjukdom och samtidigt känna välbefinnande över att se en rolig film eller 

äta god mat (även om detta är ett kortvarigt välbefinnande).  En individ som känner 

vördnad för sitt liv och sin unika person kan uppleva hälsa (Dahlberg, Fagerberg, 

Nyström, Segesten & Suserud, 2003). För att individen skall kunna känna vördnad 

måste denne kunna hantera sitt lidande. Först då kan individen ta ansvar för sin egen 

hälsa.  För att kunna hantera lidandet skall individen genomgå tre faser. Fas ett är att 

se lidandet, fas två är att få lov att lida ut och fas tre innebär en försoning med 

lidandet där lidandet ges en mening. En individs lidande och välbefinnande kan bara 

denne svara på eftersom det är dennes livsvärld (a.a).  Trygghet har en central roll i 

förhållande till lidande och välbefinnande och finns som grundtrygghet och yttre 

trygghet. Grundtrygghet innebär en känsla av positiv barndom, en inre mognad och 

för en några även en religiös förtröstan. En yttre trygghet innebär bra relationer, god 

ekonomi och kontroll på tillvaron. Otrygghet är nära förknippat med ett hot. Detta hot 

kan exempelvis vara en sjukdom som förändrar individens livsvärld och gör den 

otrygg. Om sjukdomen botas eller om hotet elimineras, återställs tryggheten (a.a). 

Individen lever i sin livsvärld genom sin kropp. Detta innebär att varje förändring i 

individens kropp ger en förändring av tillgången till världen. En förändring kan 

exempelvis vara en skada eller sjukdom men också lidande som ångest, rädsla eller  

oro (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). Kroppen är psykisk, 

fysisk, andlig och existentiell på en och samma gång och fylld av erfarenheter, 

visdom, minnen och upplevelser. Inom vården, och framför allt inom psykiatrisk vård, 

är det viktigt att förstå individens livsvärld. I vården befinner sig individen redan i ett 
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lidande och otrygghet och det är viktigt att inte göra detta värre. Genom att bemöta 

individen genom att försöka förstå dennes livsvärld kan många integritetskränkningar 

undvikas (a.a). Anorexia nervosa är en sjukdom som innebär mycket lidande för 

drabbade individen(Cullberg, 2003). En sjukdom innebär en förändring i livsvärlden. 

Individer som lider av anorexia nervosa får en förändrad livsvärld  (Dahlberg, 

Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). 

 

SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva livsvärlden hos kvinnor som lider av anorexia 

nervosa.  

 

METOD 

Metodval 

Denna litteraturstudie har baserats på två självbiografiska böcker vilka har analyserats 

med kvalitativ ansats. En självbiografi är en livsberättelse som är upplevd och skriven 

av individen själv. I en självbiografi beskrivs individens känslor och tankar på ett 

detaljerat sätt (Friberg, 2006). En självbiografi är bra då författarens syfte är att belysa 

en individs upplevelse (Forsberg & Wengström, 2008). Med en litteraturstudie menas 

att systematiskt söka och kritiskt granska litteratur från ett valt ämne (Friberg, 2006).  

Litteraturen skall sedan sammanfattas på ett ordnat och bra sätt (Dahlberg, 1997). En 

kvalitativ ansats innebär att författaren med hjälp av antingen intervjuer, eller 
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självlitterära böcker, beskriver och analyserar hur individen uppfattar sin livsvärld 

(Starrin & Svensson, 1994). 

 

Urval 

För att få fram material till studien gjordes en sökning efter självbiografiska böcker i 

databasen på stadsbiblioteket i Karlskrona. Inklusionskriterierna för studien var 

självbiografiska böcker. De skulle vara skrivna av kvinnor som antingen hade eller 

hade haft anorexia nervosa. Kvinnorna skulle vara svenskfödda, ha fått vård i Sverige, 

och levt i Sverige under sin sjukdomstid. Detta för att miljön och kulturen skulle vara 

någorlunda lika.  

Exklusionskriterier var att kvinnorna inte skulle lida av några andra sjukdomar 

samtidigt, som exempelvis borderline, eftersom det hade kunnat påverka resultatet. 

De andra ätstörningarna, bulimia nervosa och UNS (ätstörning utan närmare 

specifikation), valdes som exklusionskriterier. Detta för att kunna besvara studiens 

syfte så korrekt som möjligt. Böcker som var skrivna tidigare än 1980 valdes bort.  

Sökordet som användes var ”anorexia nervosa”. Detta resulterade i 23 bokträffar, 

varav 15 var självbiografier. Vissa av dessa ansågs vara för gamla, då de var från 

1960 – 1980 talet, och valdes därför bort. Andra böcker valdes bort eftersom kvinnan 

även led av bulimia nervosa. Kvar blev nio böcker som lästes. Ytterligare en 

litteratursökning gjordes i databasen Libris för att se om det här skulle gå att hitta 

ytterligare litteratur. Samma sökord användes. Sökningen i databasen Libris 

resulterade i elva böcker varav alla titlar utom två kändes igen sedan sökningen i 

stadsbibliotekets databas. Således fanns elva böcker från de båda sökningarna och 
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dessa lästes noga igenom. Utifrån dessa elva böcker valdes två ut som bäst 

motsvarade studiens syfte. Kvalitetsbedömningen av dessa elva böckerna gick till 

genom att varje bok noga lästes igenom. De ovan nämnda inklusionskriterierna och 

exklusionskriterierna skulle stämma överrens med de böcker som till slut skulle 

väljas. De två böcker som till slut valdes att användas i studien var de som bäst 

stämde in på de inklusionskriterier och exklusionskriterier som angivits för studien. 

Dessa böcker utgör resultatet i denna studie. 

 

Kort resume´ av de valda böckerna 

De två böcker som ligger till grund för resultatet i denna studie var Genom helvetet av 

Simon Bank och Tina Nordlund (2006) och Ormen och jag – om en kamp mot 

anorexia av Ann-Charlotte Daher och Jörgen Herlofson (1990).  

 

Genom helvetet av Simon Bank och Tina Nordlund, 2006 

Tina har spelat fotboll sedan hon var liten och hon har varit med i landslaget.  När hon 

flyttade till Umeå blev trycket på att ha en vältränad kropp viktigt. I samband med en 

kroppsfettmättning sa tränaren till henne 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 vilket 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. Hon säger att i en värld där hon inte kunde kontrollera 

något försökte hon kontrollera sin mat. Tina var 24 år när hennes anorexia nervosa är 

som värst. Boken är helt och hållet en självbiografi och Simon Bank är redaktör.   
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Ormen och jag – Om en kamp mot anorexia av Ann-Charlotte Daher 

Larsson och Jörgen Herlofson, 1990 

Boken handlar om när 20 åriga Lotta som var inlagd på en psykiatrisk avdelning för 

att hon led av anorexia nervosa. Lotta beskrev anorexia nervosa som om det fanns en 

inneboende orm i henne. Halva boken består av Lottas dagboksanteckningar och 

andra halvan består av läkaren Jörgens journalanteckningar och tankar. I denna studie 

har endast den del som Lotta skrivit används.   

 

Analys 

Hällgren Graneheim och Lundmans (2008) tolkning av innehållsanalys med en 

induktiv metodologisk ansats användes i studien. Det innebar att litteraturstudien 

syftade till att se problemet ur betraktarens ögon, vilket svarade bra mot studiens 

syfte. Hällgren Graneheim och Lundmans (2008) innehållsanalys byggde på fem steg. 

Innan själva analysen påbörjades var det viktigt att litteraturen noga lästes igenom för 

att få en bra helhetsbild över innehållet. Det första steget var att plocka ut 

meningsbärande enheter. Detta innebar att meningar plockades ut, citat, som ansågs 

vara viktiga för att studiens syfte skulle kunna bli besvarad. Det andra steget var att 

kondensera. Kondensering innebar att den meningsbärande enheten kortades ner för 

att bli mer lätthanterlig utan att kontentan försvann. Kodning, som var det tredje 

steget, är en kort beskrivning på vad den meningsbärande enheten innehöll. Steg fyra 

och steg fem var att underkategorisera och att kategorisera. Underkategorier lades in 
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under en större kategori, exempelvis allt som handlade om det fysiska hamnade under 

en kategori (Hällgren Graneheim & Lundman, 2008) .  

Först lästes böckerna noggrant igenom för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter 

plockades meningsbärande enheter ut som var relevanta för studiens syfte. Alla 

meningsbärande enheter skrevs in i ett worddokument för att det skulle bli en tydlig   

överblick över dem. I steg två kondenserades de meningsbärande enheterna samt 

kodades. Detta gjordes i samma worddokument. De meningsbärande enheterna, var 

och en med tillhörande kondensering och kodning, klipptes ut var och en för sig. Det 

resulterade i tre kategorier: socialt, psykiskt och fysiskt. Av de fem stegen som finns i 

Hällgren Graneheim & Lundmans (2008) innehållsanalys användes alla utom steg 

fyra, steg fyra innebar underkategorisering. För exempel på analysförfarandet, se 

Bilaga 1.  

 

RESULTAT 

I resultatet kom det fram tre kategorier: socialt, psykiskt och fysiskt. Eftersom 

resultatet utgår från två kvinnors berättelser kommer termen ”kvinnorna” användas 

när båda kvinnorna berörs. Refereras det bara till den ena kvinnan står det antingen 

Bank & Nordlund (2006) eller Daher Larsson & Herlofson (1990).  

 

Socialt 

Kvinnorna ville bli omtyckta och älskade av alla. Daher Larsson & Herlofson (1990) 

trodde att om hon hade bråkat med någon eller gjort någon illa skulle den personen 
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aldrig vilja ha med henne att göra igen. Hon tyckte att omgivningen tog avstånd från 

henne när det i själva verket oftast var hon som tog avstånd från omgivningen. 

”På måndagen fick jag höra av både Gunilla B och Anna att jag är tråkig, 
inskränkt,och att det i själva verket är jag som tar avstånd från människor  
och inte tvärtom som jag trott. Vad ska jag tro?”  (Daher Larsson & 
Herlofson, 1990. s. 87) 

 

Kvinnorna kände sig provocerade om någon i deras omgivning gick ner i vikt. När 

folk i omgivningen åt förbjuden mat, såsom glass, kanelbullar och godis, tyckte Daher 

Larsson & Herlofson (1990) detta var bra, eftersom hon då kände sig duktig som inte 

åt dessa onyttigheter. Det var jobbigt för dem att andra människor såg dem äta. De 

fick kraftig ångest och skämdes över att de åt samt kände sig dumma och iakttagna. 

De försökte även dölja hur lite de egentligen åt. 

”Så hittade jag ett sätt att se aktiv ut när jag åt, som om jag verkligen fick  
i mig mat trots att allt jag funderade på var hur jag skulle undvika det. Så 
pustade jag ut lite efteråt och sa något om hur mätt jag var.” (Bank & 
Nordlund, 2006. s. 111) 
 

Det var vanligt att kvinnorna försökte dölja hur dåligt de mådde inför sin omgivning. 

Det var svårt för dem att vara med sin familj då de mådde dåligt eftersom de ville 

hålla skenet uppe av att de var glada och friska. Det var svårt för kvinnorna att umgås 

med vänner och det var lätt att de blev asociala för att de mådde psykiskt dåligt.  

Svälten hindrade dem från att leva som vanligt då alla tankar handlade om mat och 

figur.  

”Självcentreringen var sjuk, jag låste in mig i lägenheten och vägrade svara i 
telefon när vänner eller familj ringde. Jag ville inte att någon skulle veta hur 
dåligt jag mådde, jag skämdes och orkade inte visa eller ge av mig själv.” 
(Bank & Nordlund, 2006. s. 179) 
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De upplevde det svårt när omgivningen trodde att de mådde bättre bara för att de hade 

gått upp i vikt. Dock var det inte så enkelt. Tankarna på mat och figur fanns där hela 

tiden och deras psykiska välbefinnande var dåligt. Svälten var ett sätt, ett konkret sätt, 

för kvinnorna att visa att de mådde dåligt.  Det var jobbigt för dem när de gratulerades 

till att ha blivit friska. Omgivningen visste inte hur de mådde inombords och att de 

egentligen inte alls var fri från sjukdomen. Daher Larsson & Herlofson (1990) tyckte 

inte om att höra att hon var frisk, hon ville inte vara frisk, utan hon ville skilja sig från 

mängden. Samtidigt ville hon få leva ett normalt liv där hon kunde träffa kompisar 

och må bra.  

 

Psykiskt 

Denna kategori tolkades att representera en psykisk livsvärld som styrdes av bland 

annat ångest, upplevelser av självkänsla, fixerade mattankar samt en förvrängd 

kroppsuppfattning.  

När det gällde upplevelsen av ångest så framkom det att allt som handlade om mat var 

mycket ångestfyllt för kvinnorna. Åt de upp all maten på talriken fick de ångest och 

kände genast att de hade ätit för mycket och att de var tjocka. Denna ångest gick bara 

bort om de motionerade mycket för att kompensera för all den mat de ätit. Bank & 

Nordlund (2006) blev tillsagd att hon måste börja äta för att må bra igen men hon 

mådde bara sämre då hon åt. Hon funderade på att ta sitt liv eftersom hon mådde 

fruktansvärt dåligt. Hon kände sig rädd, iakttagen och ångestfylld då hon åt och andra 

såg henne. Daher Larsson & Herlofson (1990) åt ibland lite godis men det gav henne 

en enorm ångest samtidigt som hon var rädd för att hon skulle utveckla bulimia 
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nervosa. Hon trodde att hon skulle bli tjock så fort hon åt något utöver den 

sjukhusmat hon fick. Det kunde räcka med ett tuggummi för att hon skulle få ångest. 

”Nu är det så att jag inte tycker om att dricka kaffe svart, så efter viss 
tvekan hade jag i lite lättmjölk. Detta gav mig genast ångest. Denna lilla 
skvätt mjölk startade hela maskineriet, ormen krälade och tankarna malde, 
men jag lyckades dölja det för min vän.”  
(Daher Larsson & Herlofson, 1990. s. 30) 
 

Daher Larsson & Herlofson (1990) ville verkligen bli frisk och komma tillbaka till det 

vanliga livet igen och började därför studera. Hon ville ha det högsta betyget hela 

tiden vilket gav henne en enorm prestationsångest. Det var svårt för kvinnorna att 

fokusera på något, som exempelvis att studera, eftersom de ständigt tänkte på sin vikt. 

Tanken på hur livet skulle se ut när de blev friska och inte längre led av anorexia 

nervosa var skrämmande. Sjukdomen var ett sätt för dem att hantera svåra saker i livet 

och de svalt för att visa att de mådde dåligt. Daher Larsson & Herlofson (1990) 

funderade på hur livet skulle te sig när hon blev frisk och såg sig då som fet, ful och 

ensam. 

En låg självkänsla visade sig då båda kvinnorna hade höga krav på sig själva. De 

kände sig feta, fula, grå, bleka och tyckte att de saknade utstrålning. De hade 

skamkänslor och de kände sig äcklade vid varje måltid. Bank & Nordlund (2006) 

tyckte att hon var tvungen att förtjäna mat om hon skulle äta. Detsamma gällde om 

hon fick uppskattning, även den var hon tvungen att förtjäna. Anorexia nervosa blev 

ett sätt att fly från det som var jobbigt för kvinnorna. Bank & Nordlund (2006) kände 

sig helt tom invärtes. Hon ville få en snygg kropp med slanka muskler och lite fett för 

att känna att hon dög. Hon hade befunnit sig i en miljö där allt handlade om hur bra 

hennes presentationer var och hur hennes kropp såg ut. Hur hon mådde psykiskt var 

inte så viktigt. Hon hade länge levt efter att söka andras bekräftelse istället för sin 
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egen och hon skämdes över att ha fått anorexia nervosa. Bank & Nordlund (2006) fick 

i uppgift av sin psykolog att skriva upp det som hon tyckte var positivt med 

sjukdomen. Hon skrev att sjukdomen lät henne slippa alla måsten, att den lät henne 

slippa vara stark och att den tillät henne att känna att hon hade kontroll på tillvaron. 

Daher Larsson & Herlofson (1990) tyckte att hon genom svälten blev fri från alla 

ansvarskänslor och krav som egentligen bara var ställda av henne själv. Hon tyckte att 

det enda hon klarade av var att svälta och bli mindre samtidigt som hon var rädd för 

att förlora kontrollen över sig själv. Hon trodde att det låg en annan rädsla bakom 

sjukdomen än bara rädslan att bli tjock. Sjukdomen var en flykt och den hade blivit 

hennes identitet och enda trygghet. Båda kvinnorna var trötta på sina destruktiva 

beteenden. Bank & Nordlund (2006) menade dock att det hade blivit en del av hennes 

vardag och att hon hade vant sig vid dem. Daher Larsson & Herlofson (1990) kände 

dock att hon ville bli frisk och leva som vanligt.   

Båda kvinnorna tänkte ständigt på mat. Bank & Nordlund (2006) var maniskt 

självcentrerad och fokuserad på att hålla sin kropp i trim. Hon tittade ständigt på hur 

mycket folk åt runt omkring henne och tänkte ständigt på mat och träning. Djävulen, 

det vill säga hennes anorektiska tankar, berömde henne då hon åt nyttig mat och 

föraktade henne då hon åt onyttig mat.  

Hon hade olika matregler. Sista måltiden för dagen skulle vara klockan 17:00 för då 

hann hon förbränna maten innan hon gick till sängs. Dietisten hade sagt åt henne att 

äta en viss mängd mat. Hon lade upp så mycket mat som dietisten rekommenderade 

och sedan drog hon av 20 gram.  Hon åt två tredjedelar av maten för att vara på den 

säkra sidan. När hon åt blev hon aldrig mätt utan bara äcklad. Hon var rädd för vad 

som skulle hända med maten hon ätit, var fettet skulle sätta sig på hennes kropp.  
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”Jag dövar all psykisk smärta med svält.” (Bank & Nordlund, 2006. s. 135) 

Bank & Nordlund (2006) slutade äta för att hitta något att kontrollera i ett liv som var 

bortom kontroll. Hennes vardag förvandlades snabbt till matematik. Om hon tränade 

si och så mycket kunde hon äta si och så mycket. Följde hon inte sina matregler 

trodde hon att hon skulle bli tjock. Hon var van, från fotbollen, att springa och svettas 

varje dag. Det ledde till att hon inte hade en aning om hur hon skulle bete sig när hon 

inte fick träna längre.  

Då Daher Larsson & Herlofson (1990) kände sig osäker eller rädd gick hon tillbaka 

ett steg i behandlingen. Hon ville känna sig säker någonstans och därför manipulerade 

hon bort mat så fort tillfälle fanns. Ansvaret för sitt eget tillfrisknande orkade hon inte 

ta längre. Hon tyckte att varje måltid var en kamp. Det var svårt för henne att sitta och 

äta då hon hela tiden kände hur hennes mage vällde ut över byxorna.  

”Jag orkar inte. Jag orkar inte äta, inte bli frisk. Jag vill slippa maten, bli 
lämnad ifred. Jag är lika rädd inför varje måltid. Ska jag äta upp allt eller 
inte? Klockan är nu 10:30, maten kommer inte förrän 12, ändå är det enda 
jag kan tänka på just nu.  Hur ska jag göra, ska jag våga lämna lite, 
åtminstone såsen? Vad händer då?” (Daher Larsson & Herlofson, 1990. s. 56) 
 

Daher Larsson & Herlofson (1990) hade som en del i sin behandling en köksträning. 

Köksträningen ägde rum inne i köket på avdelningen med en  personal närvarande. I 

köket lagade hon sin egen mat som hon skulle äta upp. Detta tyckte hon var mycket 

obehagligt eftersom den mat hon gjort själv var inte kaloriberäknad av dietisterna i 

köket. Hon beskrev sina tankar kring maten som om det var en orm som levde i 

henne. De dagar ormen var extra stark var det kämpigare för henne att äta upp all mat 

på talriken. Ju mer hon lät ormen bestämma, som exempelvis hur mycket hon skulle 

äta, desto starkare blev den och desto svårare blev det för henne att bli frisk.  
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”Ormen inom mig, denna äckliga orm, min fiende, blir otåligare för varje dag  
som går, den ger mig skamkänslor och äckel över mig själv vid varje måltid, 
den omvandlar allt positivt till negativt, den lurar min förnuftiga del, den del 
av mig som nu ska välja, JAG, den ”riktiga” Lotta.” (Daher Larsson & 
Herlofson, 1990. s. 6) 

 

Båda kvinnorna hade en förvrängd kroppsuppfattning. Kvinnorna kände sig tjocka 

trots att de var mycket smala. Daher Larsson & Herlofson(1990) kunde i vissa stunder 

se att hon faktiskt var väldigt mager men sen tog rädslan för att gå upp i vikt över. 

Sjukgymnastiken hjälpte dock henne att få en bättre kroppsuppfattning. Hon fick rulla 

en hård boll över kroppen och hon kände då hur mager hon egentligen var.  

”Häromdagen såg jag gymnaster på TV, de var så smala och vackra, tyckte 
jag, de såg ut som jag ville se ut … Jag dök på Tommy dagen därpå och 
frågade om han sett gymnasterna. Ja, det hade han gjort, och vet du vad han 
sa: Du är smalare än dem… så såg jag en artikel i DN som faktiskt nämnde en 
av tjejernas vikt och längd. Hon var 1,64 m och vägde 47 kg. Herregud,  
Tommy måste ha rätt , jag är ju 4,5 cm längre och väger 42 kg (just nu)!”  
(Daher Larsson & Herlofson, 1990. s. 37) 

 

 

Fysiskt  

Ingen av kvinnorna hade någon sjukdomsinsikt. Daher Larsson & Herlofson(1990) 

blev svårt sjuk i en lunginflammation och för att hon skulle bli frisk igen var hon 

tvungen att äta. Hon kunde inte tro att det var sant. Den tid hon inte åt var den tid då 

hon hade känt sig fysiskt frisk. Hon tycke det var skönt att bli ompysslad och få vila 

men hennes anorektiska tankar gjorde att hon fick dåligt samvete. Hon ville upp och 

motionera extra mycket för hon ville inte bli fetare.   

”Jag satte mig långsamt ner, tills yrseln lagt sig, och intalade mig att allt 
behövde vila en stund från all ångest och alla tankar att jag inte var värd 
något nu när jag inte kunde spela fotboll.” (Bank & Nordlund, 2006. s. 122) 
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Bank & Nordlund (2006) ådrog sig en fysisk skada och på grund av att hon led av 

anorexia nervosa var återhämtningstiden mycket lång. Skadan och sjukdomen ledde 

slutligen till att hon tvingades att sluta spela fotboll på elitnivå.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien är baserad på två självbiografiska böcker med motiveringen att detta var det 

närmsta författaren kunde komma kvinnor som drabbats av anorexia nervosa. 

Självbiografiska böcker beskriver på ett bra sätt människors tankar och upplevelser 

och är därför väl lämpade att användas vid en kvalitativ studie, vilket denna studie är 

(Friberg, 2006). Alternativet kunde varit en intervjustudie. Dock hade en 

intervjustudie varit svår att genomföra inom ramen för detta arbete men också på 

grund av eventuella svårigheter att hitta kvinnor att intervjua (Dahlberg, 1997). De 

självbiografiska böckerna som användes i studien är skrivna av kvinnor som själv haft 

anorexia nervosa och således kan det antas att de har insikt om sjukdomen. Resultatet 

i föreliggande arbete baseras endast på två kvinnors självbiografier och kan således 

inte tala för alla kvinnor som drabbas av sjukdomen. Dock vittnar de om mycket lika 

upplevelser vilket torde kunna styrka resultatet i denna studie (Friberg, 2006). Kultur 

och miljön skiljer sig i olika länder och detta kan påverka en individs livsvärld 

(Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). Inklusionskriterierna till 

studien var att de självbiografiska böckerna skulle vara skrivna av kvinnor som växt 

upp i samma slags kultur och miljö och därför valdes självbiografier där författaren 

var svenskfödd. Detta för att miljön och kulturen skulle vara så lika som möjligt. Det 
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var inte svårt att få tag i självbiografiska böcker däremot läsningen tid för att få fram 

de böcker som bäst motsvarade studiens syfte.  

Efterhand har författaren funderat på om det var rätt eller fel att ange sjukdomen 

bulimia nervosa som ett exklusionskriterie för studien. Frances (1994) menar att 

anorexia nervosa ofta utvecklas till bulimia nervosa efter några år. Gillberg, Gillberg 

& Råstam Bergström (1995) menar att det syns på en individ om denne lider av 

anorexia nervosa eftersom individen då är mycket mager och det är därför svårt för 

individen att dölja sjukdomen för omgivningen. Frances (1994) menar att en individ  

som lider av bulimia nervosa ofta är normalviktig och att individen därför lättare kan 

dölja sjukdomen från omgivningen. Författaren anser att om sjukdomen bulimia 

nervosa inte skulle varit en exklusionskriterie skulle studien blivit påverkad. Framför 

allt skulle kategorin socialt sett annorlunda ut eftersom omgivningen inte kunnat se på 

individen som lider av bulimia nervosa att denne är sjuk. Därmed kan individen som 

lider av bulimia nervosa lättare dölja för omgivningen att denne är sjuk. Eftersom 

omgivningen inte förstår att individen är sjuk skulle det troligtvis inte finns en 

förståelse för individens beteende från omgivningen. Skulle bulimia nervosa varit 

med i studien skulle syftet fått ändras. Studien hade då kunnat bli en jämförelse 

mellan dessa båda ätstörningar.  

Författaren ansåg att det var viktigt att de valda böckerna inte var allt för gamla. 

Själva upplevelsen av att leva med anorexia nervosa är troligtvis densamma men 

omvärldens förståelse för sjukdomen är troligtvis annorlunda idag jämfört med 

exempelvis 1970- talet. Gillberg, Gillberg & Råstam Bergström (1995) menar att idag 

vet allmänheten att anorexia nervosa är en sjukdom och skulle någon i ens närhet 

drabbas finns professionell hjälp att få.  
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Vid analysförfarandet användes Hällgren Graneheim och Lundmans (2008) tolkning 

av analysmodell, vilken var lätt att sätta sig in i. Alla de fem stegen i analysmodellen 

användes i studien. Det var inte svårt att plocka ut meningsbärande enheter. Det var 

däremot svårt att använda alla fem stegen på korta meningsbärande enheter, då vissa 

bestod av endast en mening. I dessa fall skippades antingen kondensering eller 

underkategori.  En upplevd annan svårighet, var att en del meningsbärande enheter 

kunde passa in i flera kategorier och det kunde då vara lite svårt att bestämma vilken 

kategori de skulle tillhöra. Hade det funnits en medförfattare hade detta kunnat 

diskuteras med denne vilket kanske hade underlättat analysförfarandet. Dock 

upplevdes det inte som en nackdel att skriva ensam.  

  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva livsvärlden unga kvinnor som lider av anorexia 

nervosa. Resultatet visar att anorexia nervosa påverkar den drabbade både fysiskt, 

psykiskt och socialt samt att livsvärlden ändras. Kvinnorna blir helt fokuserade på mat 

och vikt och känner en stark ångest över sin situation. Deras låga självkänsla gör att 

de har svårt att ta sig ur sjukdomen. Deras sociala liv krymper och de mår allt sämre, 

både fysiskt och psykiskt, ju mer sjukdomen får sitt grepp om dem.  

Resultatet av denna studie visar att kvinnornas sociala liv påverkas negativt. Båda 

kvinnorna tar avstånd från sin omgivning därför att de mår psykiskt dåligt och för att 

de inte orkar vara sociala. Båda kvinnorna vill bli omtyckta och älskade av alla. 

Otrygghet är enligt Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud (2003) ett 

hot. Hotet här var rädslan för att inte bli älskad vilket innebar lidande för kvinnorna.  
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Ett annat lidande är att även om kvinnorna finner trygghet i sjukdomen så hindrar den 

dem från att leva ett socialt liv då alla tankar är kring mat och figur. De upplever 

lidande då omgivningen inte förstår sjukdomen. Theander (1985) menar många 

människor anser anorexia nervosa vara en självförvållad sjukdom, vilken den inte är. 

Omgivningens brist på förståelse och kunskap om anorexia nervosa leder till lidande 

för de som drabbas. Här påvisas det som Dahlberg (1997) menar med att olika 

livsvärldar interagerar med varandra. Då omgivningen såg att kvinnorna gick upp i 

vikt antog omgivningen att det berodde på att de höll på att bli friska från sin sjukdom 

och därför gratulerade omgivningen kvinnorna. Couturier & Lock (2006) menar att 

bara för att den som lider av anorexia nervosa går upp i vikt betyder det inte att 

individen är botad från sin sjukdom, det negativa tankemönstret kan ändå finnas kvar. 

Det tar längre tid att återhämta sig psykiskt än fysiskt. Kvinnorna blev ledsna på 

grund av omgivningens brist på förståelse. Detta visar hur omgivningens livsvärld 

påverkade kvinnornas livsvärld. Resultatet visar även att det psykiska välmåendet 

påverkas i flera avseenden. Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud 

(2003) menar att en individ kan uppleva lidande och välbefinnande samtidigt. 

Kvinnorna upplever välbefinnande på olika sätt, men båda vittnar om att deras 

sjukdom är en trygghet i tillvaron, dels genom att uppleva kontroll och dels genom att 

slippa alla krav. Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud (2003) menar att 

trygghet har en central roll för individens välbefinnande och lidande och för att 

individen skall kunna känna välbefinnande är det viktigt att erkänna att det finns ett 

lidande och sedan våga vara i lidandet. 

Daher Larsson & Herlofson (1990) upplevde i sin livsvärld att hon har två olika viljor 

inom sig. Den ena viljan kallar hon för ormen och den viljan vill vara smal till varje 

pris. Den andra viljan är hon själv, som vill bli frisk så att hon kan leva ett vanligt liv. 
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Detta uppmärksammar Gillberg, Gillberg & Råstam (1994)  som menar att individer 

som lider av anorexia nervosa ofta beskriver två sidor av sig själv där den ena vill bli 

frisk och den andra vill vara kvar i sjukdomen.  Daher Larsson & Herlofson (1990) 

menar att välja livet innebär mycket ångest. Ångest på grund av att hon är tvungen att 

vara i lidandet.  

Kvinnorna vill vara perfekta och värda att älskas. Enligt Törnblom (2006) innebär en 

god självkänsla att individen vet vem hon är och ser på sig själv med accepterande 

ögon. Individen vet sitt eget värde och känner sig värdefull trots att hon inte är bäst på 

allt. Kvinnorna har låg självkänsla. De upplever inte sig själv som värdefulla utan 

snarare att de måste prestera för att vara värda något. Daher Larsson & Herlofson 

(1990) vill studera för att få uppskattning och Bank & Nordlund (2006) söker 

bekräftelse genom fotbollen. Båda kvinnornas låga självkänsla leder till lidande som 

således påverkar deras livsvärld. 

Kvinnorna upplever lidande på olika sätt. Maten innebär lidande därför den är ett hot 

för dem då de upplever sig bli tjocka av mat. De lider eftersom de ser sin kropp som 

tjock och vill ha stenhård kontroll över vad de äter. Dahlberg, Nyström, Segesten & 

Suserud (2003) menar att den minsta förändring av kroppen innebär en förändrad 

tillgång till världen och denna förändring kan vara en fysisk skada men även ångest, 

rädsla och oro. Båda kvinnorna har förvrängd kroppskännedom då de upplever sig 

själv som tjocka trots att de är mycket smala. Detta innebär ett oerhört lidande och allt 

fokus läggs på att vara smala och duktiga för att de ska vara värda att älskas. Enligt 

Farrell & Maloney (1980) har individer som lider av anorexia nervosa ingen 

sjukdomsinsikt. Det är därför ofta anhöriga som försöker få individen att söka vård. 

Detta stämmer in på båda kvinnorna då det var en god vän till Bank & Nordlund 
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(2006) som tyckte hon skulle kontakta en psykolog.  Det var Daher Larsson & 

Herlofson (1990)s föräldrar som såg till att hon fick vård i form av inläggning på 

sjukhuset.    

Båda kvinnorna blir fysiskt sjuka under tiden de lider av anorexia nervosa. Bank & 

Nordlund (2006) fick en benskada och Daher Larsson & Herlofson (1990) fick 

lunginflammation. Precis som Dahlberg, Nyström, Segesten & Suserud (2003) menar 

att varje förändring av kroppen är en förändring av livsvärlden. Då Bank & Nordlund 

(2006) fick sin benskada förändrades hennes livsvärld. Benskadan gjorde det svårare 

för henne att träna vilket i sin tur ledde till att hennes ångest och rädsla för att bli tjock 

ökade. Daher Larsson & Herlofson (1990) fick lunginflammation vilket förändrade 

hennes livsvärld. Personalen på avdelningen där Daher Larsson & Herlofson (1990) 

var inlagd ville att hon skulle vila då hon hade lunginflammation. Detta ledde i sin tur 

till att hennes ångest och rädsla för att bli tjock ökade.  

 

SLUTSATS 

Författaren tycker att det är viktigt att som blivande sjuksköterska ha kunskap om 

anorexia nervosa och andra ätstörningar, då denna patientgrupp finns både inom den 

somatiska vården och psykiatriska vården. Med mer kunskap blir det lättare att få till 

ett bra vårdande möte mellan den drabbade och sjuksköterskan. Mer forskning 

behövs, framför allt om behandling, terapi och om hur sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal bäst kan bemöta denna patientgrupp. 
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Författaren anser att för sjuksköterskor som inte anser sig ha mycket kunskap om 

sjukdomen kan denna studie ge en  liten inblick i hur det kan vara för en individ att 

lida av anorexia nervosa.      
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B ilaga 1 - Analysför far ande 

Meningsbärande Enheter Kondensering Kodning Kategorier 
... jag måste äta klockan fem, 
annars känns det sent. Då hinner 
jag inte förbränna middagen innan 
jag går och lägger mig. (Bank & 
Nordlund, 2006, s 194) 

Hon ville hinna 
förbränna maten 
innan hon gick 
och lade sig.  

Matregler, 
rädsla att bli 
tjock.  

Psykiskt 

Men kvällarna, denna ångest inför 
vägningen nästa dag, denna 
vetskap om att jag inte blir nöjd 
antingen jag gått upp eller ner. 
Ormen krälar, den njuter av att jag 
är så orolig. Denna gång är jag 
säker på att jag gått upp i vikt, 
något säger mig bara det. Men att 
sedan se det, stående på vågen. Då 
hjälper det inte hur många valium 
jag tar eller hur förnuftigt jag än 
försöker tänka, då är hela mitt inre 
en enda “goja”. (Daher Larsson & 
Herlofson, 1990, s 32) 

Ångesten var 
extra svår för 
henne kvällen före 
en vägning.  

 Psykiskt 

... målet var att få en snygg kropp 
med slanka muskler och lite fett; 
en sådan som kvinnliga kvinnor 
har. Av fåfänga, men mest för att 
känna att jag dög och var värd 
något. För invärtes var jag tom. 
(Bank & Nordlund, 2006, s 109)  

Hon ville ha en 
snygg kropp för 
att känna att hon 
var värd något, för 
invärtes var hon 
tom. 

 Psykiskt 
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Meningsbärande Enheter Kondensering Kodning Kategorier 
Bollen är den enda som kan 
bevisa för mig att jag inte är så fet 
som jag tror. Bollen är hård, och 
jag känner hur den rullar över min 
kropp och talar om för mig att jag 
nästan bara består av ben. Min 
sjukgymnast Gunilla W är expert 
på att överbevisa mig, med ett så 
litet medel som att rulla en boll 
över min kropp. (Daher Larsson 
& Herlofson, 1990, s 26) 

Sjukgymnastiken 
hjälpte henne att 
se att hon inte var 
så fet som hon 
trodde.  

Sjukgymnasti
k, 
kroppskänned
om 

Psykiskt 

Självcentreringen var sjuk, jag 
låste in mig i lägenheten och 
vägrade svara i telefon när vänner 
eller familj ringde. Jag ville inte 
att någon skulle veta hur dåligt jag 
mådde, jag skämdes och orkade 
inte visa eller ge av mig själv. 
(Bank & Nordlund, 2006, s 179) 

Hon låste in sig i 
lägenheten och 
svarade inte i 
telefon. Hon ville 
inte någon skulle 
veta hur dåligt 
hon mådde.  

Skämdes, 
isolering 

Socialt 

...Tommy...sa att nu finns det 
ännu större anledning att jag äter, 
för nu är min kropp i stort behov 
av energi för att klara av den här 
sjukdomen... Jag känner mig lite 
bättre idag, och därmed har jag 
också dåligt samvete för att jag 
stannar kvar i sängen. Det är ju 
löjligt att ligga här, jag vill upp 
och anstränga dököttet. Nu får jag 
motionera extra, vill ju inte bli 
fetare. (Daher Larsson & 
Herlofson, 1990, s 48) 

Hon lider av en 
allvarlig fysisk 
sjukdom och 
behöver äta och 
vila. Dock tror 
hon att hon 
kommer bli tjock 
om hon vilar.  

Fysisk 
sjukdom, 
dåligt 
samvete för 
hon inte 
motionerar.  

Fysiskt 

 
 


	livsvärlden hos kvinnor som lider av anorexia nervosa
	Examensarbete i vårdvetenskap  Blekinge Tekniska HögskolaV01309     Sektionen för hälsa Sjuksköterskeprogrammet, 180p Oktober 2009

	Kategorier
	Kodning
	Kondensering
	Meningsbärande Enheter

