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SAMMANFATTNING 
Anorexia Nervosa är en sjukdom som debuterar i tonåren och som främst drabbar flickor. 
Personer med anorexi har en intensiv rädsla för så kallad normalvikt, samt viktuppgång. 
Syftet med denna studie var att belysa livsvärlden hos två unga kvinnor med denna sjukdom. 
Metoden som användes var en litteraturstudie. Studien genomfördes, genom analys av två 
självbiografiska böcker. Analysen som valdes var en kvalitativ innehållsanalys. Analysen 
utfördes i sex steg och resulterade i tjugosex kategorier samt sju teman. Kvinnorna upplevde 
känslor av förändrad kroppsbild, osäkerhet, känsla att inte duga, stor rädsla samt ett stort 
behov av kontroll. Det är viktigt med ökad kunskap om hur personer med anorexi upplever 
sin sjukdom då det behövs en ökad förståelse för sjukdomen, för att kunna förbättra 
bemötande inom vården och därigenom ge bättre omvårdnad. 
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INLEDNING 
Sedan 1990 har antalet unga kvinnor som vårdas på sjukhus på grund av Anorexia Nervosa, 
tredubblats. Under perioden 1973-2003 gjordes det en uppföljningsstudie av drygt sextusen 
svenska kvinnor som vårdats på sjukhus på grund av anorexi. Resultatet visade att dessa 
kvinnor löpte sex gånger större risk att dö i förtid än andra kvinnor och deras dödsrisker var 
fortfarande förhöjda tjugo år efter utskrivningen. De flesta av deltagarna hade insjuknat i 
tonåren men dödligheten var störst bland dem som blivit inlagda första gången i 20-30 
årsåldern (Socialstyrelsen, 2009). Anorexia Nervosa beskrivs som en sjukdom som framför 
allt drabbar flickor i övre tonåren och unga kvinnor (FHI, 2004). För att förbättra bemötandet 
och därigenom ge bättre omvårdnad behövs ökad kunskap och förståelse för hur personer 
med anorexi upplever sin sjukdom och vardag. Denna kunskap anses vara viktig för 
sjuksköterskor eftersom dessa personer kan förekomma på olika vårdinrättningar, såsom 
medicinavdelningar och mottagningar. För att utöka denna kunskap har självbiografiska 
böcker, där författarna beskriver sin livsvärld och vad den innebär för dem analyserats.   

BAKGRUND 

Anorexia Nervosa 

Den första medicinska beskrivningen av det som vi idag kallar för Anorexia Nervosa gjordes 
i England redan på slutet av 1600- talet (FHI, 2004). Anorexia Nervosa debuterar oftast under 
tonåren och det är flest flickor som drabbas. Personer med anorexi, har en kroppsvikt som 
understiger 85 % av normalvikten för personens ålder, längd och kön eller ett BMI (Body 
mass index) under 17,5. Den som lider av anorexi vägrar att hålla normalvikt och har en 
intensiv rädsla för att öka i vikt trots undervikt. Det primära symtomet för anorexi är rädsla 
för övervikt men även ångest för den vikt som är normal för personens ålder, längd och 
kroppsbyggnad. Hetsätning kan förekomma vid anorexi, även självframkallande kräkningar 
eller missbruk av laxermedel. Sjukdomen leder till kraftig avmagring och uteblivna 
menstruationer och kan leda till ett allvarligt, livshotande tillstånd (Ottoson & Ottoson, 
2007). Med sjukdomen Anorexia Nervosa följer en ökad risk för återfall. Det är en relativt 
låg andel som blir helt friska och det råder en hög dödlighet. Anorexi påverkar både kropp 
och själ och det är endast varannan patient som är helt återställd vid långtidsuppföljning, 
vilket innebär att det är många personer som har kvar vissa problem även om 
sjukdomstillståndet har förbättrats (FHI,2004). 

Riksföreningen mot ätstörningar (2008) skriver att det ofta är en kombination av faktorer som 
gör att någon drabbas av anorexi. Sjukdomen kan bland annat utlösas av en trasslig 
familjesituation, depression, bantning eller kroppsfixering. En låg självkänsla ligger ofta till 
grund för att en ätstörning utvecklas, därför är tonårsperioden och ungdomar i åldrarna 14-25 
år en särskild riskzon. Ungdomar med anorexi är oftast väldigt lyhörda för vad omgivningen 
behöver och åsidosätter därför sina egna behov samt känslor. Oftast känner de stor press och 
har höga krav på sig själv vilket gör att de försöker få kontroll genom bantning. Sandeberg & 
Bengtsson (2009) talar om speciella nyckelpersoner som är viktiga för en tidig upptäckt av 
anorexi. Dessa nyckelpersoner består av föräldrar, lärare, idrottsledare samt 
sjukvårdspersonal framför allt inom skolhälsovård, primärvård och ungdomsmottagningar. 
Det är mycket vunnet om personen tidigt blir motiverad till behandling och fortsatt 
samarbete. Men eftersom framför allt yngre patienter ofta förnekar sitt sjukdomstillstånd är 
inte detta alltid så lätt att tillämpa. En sak som måste kommas ihåg är att sjukdomssymtomen 
ofta har blivit en livsstrategi och fungerar som ett kontrollsystem för att upprätthålla balans i 
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självbilden. Varje måltid för en person med anorexi, är förknippad med stor skräck och 
ångest för att gå upp i vikt. Självkänslan är direkt förknippad till maten. Genom att avstå från 
att äta och gå upp i vikt, uppstår en känsla av nöjdhet och därigenom en ökad självkänsla 
samt en känsla av kontroll (Sandeberg & Bengtsson, 2009). 

Sjuksköterskors insikt om den levda världen hos kvinnor med anorexi  

King & Turner (2000) undersökte sjuksköterskors upplevelser av att vårda unga kvinnor med 
anorexi. De kom fram till att sjuksköterskorna upplevde sitt arbete med dessa kvinnor som 
svårt och att det var en utmaning för dem. Ett av problemen var, hur sjuksköterskorna skulle 
förhålla sig till dessa kvinnor. Sjuksköterskorna förväntade sig att de skulle kunna bemöta 
personer med anorexi på samma sätt som vilken annan person som helst, vilket de senare 
upptäckte inte fungerade. De kom till insikt med att det krävs kunskap om kvinnornas levda 
erfarenheter, hur de känner och upplever sig själva för att skapa ett förtroende, vilket är 
grunden för god omvårdnad. De insåg att vid vårdande av personer med anorexi krävs det 
mer än bara kroppslig omvårdnad för att dessa personer ska bli friska och uppnå hälsa och 
välbefinnande. Det växte fram en insikt om att det krävs en djupare förståelse för kvinnorna 
och hur dem upplever sin tillvaro (King & Turner, 2000). 

Ramjan (2004) undersökte hur sjuksköterskor upplevde relationen till ungdomar med 
anorexi. Resultatet visade att det var en ansträngd relation med ett otillräckligt 
förhållningssätt. Det framkom framför allt tre kategorier som innebar problem. 
Sjuksköterskorna ansåg att det praktiska arbetet med personer med anorexi, var lätt. Däremot 
tyckte de att det var svårt med förståelse, kontroll samt att bygga upp ett terapeutiskt band till 
dessa personer. En vårdrelation utan dessa tre kategorier ansågs hindra tillfrisknandet och 
bidra till en längre behandlingstid, vilket tyder på att det krävs mer utbildning för 
sjuksköterskor som arbetar med personer med anorexi (Ramjan, 2004).  

Att leva med Anorexia Nervosa 

Råstam-Bergström, Gillberg & Gillberg. (1995) menar att det ofta förekommer ett 
tvångsmässigt beteende kring mat och vikt hos personer med anorexi. De anser att sjukdomen 
medför ett beteende som leder till ett överväldigande behov av kontroll. Detta kontrollbehov 
riktas oftast mot den egna kroppen och framkallar ett tvångsmässigt behov av att kontrollera 
det egna kaloriintaget. Vart efter viktminskningen tilltar ökar rädslan för att förlora den 
kontroll som hittills har fungerat.  

Surgenor., Maguire., Russell & Touyz (2007) undersökte sambandet mellan självförtroende 
och självkänsla hos kvinnor med anorexi genom intervjuer. Detta då kvinnor med anorexi 
oftast har höga krav på sig själva. De har ett behov att vara perfekta vilket kan leda till en låg 
självkänsla samt upplevelser av att vara mindre värda. Redan tidigare har det konstaterats att 
det finns ett samband mellan anorexi och en vilja att uppnå perfektion, men Surgenor och 
medarbetare (2007) kom fram till att det kan finnas fler komponenter till varför sjukdomen 
yttrar sig som den gör. Till exempel framkom det att beroende på vilka symtom personen 
med anorexi har, påverkas olika känslor. Ett exempel är att missbruk av laxeringsmedel 
bidrar till ökad självkänsla hos vissa individer medan det finns andra tillvägagångssätt som 
bidrar till ökad självkänsla hos andra personer med anorexi. Varje människa är unik och 
därför krävs det en individualiserad vård. De påpekar även att det behövs mer forskning och 
kunskap kring kvinnor med anorexi samt deras uppfattningar och känslor. Detta för att 
möjliggöra en förbättring av vården av personer med anorexi (Surgenor. et al, 2007). 
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Skårderud (2007) har undersökt relationen mellan känslor och kroppens fysik, hos kvinnor 
med anorexi, dvs. deras kroppsliga upplevelser och motsvarande känslor. Skårderud (2007) 
fann att en förändring av kroppen hos kvinnor med anorexi, innebär en strävan efter att vilja 
förändra sig själv psykiskt, moraliskt, religiöst, spirituellt eller socialt. Ett exempel är att för 
många personer med anorexi, är mat en lyx som de inte kan unna sig. De måste arbeta hårt 
för att förtjäna maten, mat är en belöning. Många personer med anorexi älskar mat men de 
använder maten som ett verktyg för att kontrollera sina känslor. Mängden mat kan även 
symbolisera svåra känslor, det vill säga ju mindre de äter desto mindre behöver de känna 
(Skårderud, 2007). 

 Livsvärld 

Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och som vi ofta tar för givet. Att se 
världen ur ett livsvärldsperspektiv innebär att se den som den erfars av människor (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

”Det är i livsvärlden vi söker ett livsinnehåll och en mening. Alltså finns vi till i världen via 
vår livsvärld och så länge vi lever kan vi aldrig komma ur eller ifrån den.” (Dahlberg et al. 
2003 s.25). 

Livsvärldsperspektivet innebär att människors dagliga tillvaro uppmärksammas. Det innebär 
även att se, förstå och analysera livsvärlden så som människor upplever den. Genom 
livsvärldsperspektivet ligger fokus på människors upplevelser och erfarenhet. Alla uttrycker 
detta olika, kanske inte så som vi är vana vid. En automatisk tro att deras upplevelser är 
felaktiga får inte förekomma och att de använder uttryckssätt som är unika för dem, ska 
istället uppmärksammas (Dahlberg et al. 2003).   

Enligt Dahlberg och medarbetare (2003) är det i vårdandet av patienter, viktigt att lägga 
fokus på deras livsvärld. Hänsyn måste tas till patientens levda och kanske komplexa 
verklighet. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att inte alla människor har samma livsvärld 
och att de upplever den olika.  

SYFTE 
Belysa livsvärlden hos två unga kvinnor med Anorexia Nervosa. 

METOD 
En litteraturstudie utav två självbiografiska böcker, som har analyserats genom en kvalitativ 
innehållsanalys. Enligt Axelsson (2008) skall det vid en litteraturstudie finnas en klar 
frågeställning som skall besvaras. Studien görs genom att aktuell information samlas in och 
används för att besvara syftet . Informationen som samlas in skall vara från primärkällor, dvs. 
vetenskapliga artiklar, rapporter som är skrivna av den person som gjort studien eller som i 
detta fall självbiografiska böcker, skrivna av personen själv med anorexi. 
Urval 

Metoden som användes var en litteraturstudie baserad på självbiografiska böcker. Sökandet 
efter böcker gjordes genom BTH:s bibliotekskatalog, Bromöllas bibliotekskatalog samt 
Karlskronas Stadsbibliotek. Söktermen som användes var Anorexia. Vid BTH:s 
bibliotekskatalog var antalet träffar vid sökningen trettio stycken.  
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Inklusionskriterierna av böckerna var att de skulle vara självbiografiska och skrivna av 
personer med anorexi. De skulle vara publicerade efter år 2000, då böcker publicerade 
tidigare inte ansågs vara tillräckligt aktuella. Böckerna skulle vara skrivna eller översatta på 
svenska. Böckerna skulle belysa unga kvinnor i åldern 13- 20 år, där det står beskrivet hur de 
upplever sin livsvärld genom sjukdomen.  

Exklusionskriterierna var självbiografiska böcker som är skrivna av flera författare. Böcker 
som skildrar idrott, självskadebeteende i samband med sjukdomen samt böcker som inriktar 
sig på själva sjukdomen. 

Samma sökning gjordes vid Bromöllas bibliotekskatalog samt Karlskronas Stadsbibliotek 
men då sökningen i slutändan resulterade i samma böcker som vid BTH:s bibliotekskatalog, 
ansågs urvalet vara tillräckligt och därmed valdes BTH:s bibliotekskatalog som den primära 
sökvägen. Träffarna granskades mot syftet samt inklusions- och exlusionskriterierna. Av de 
trettio böcker söktermen gav, var det tjugotre stycken som var skriva på svenska. Av dem var 
det tretton böcker som var publicerade från 2000- talet och framåt och av de tretton böckerna 
var enbart nio böcker självbiografiska. Tre av böckerna var skrivna med hjälp av en 
medförfattare. I de sex böcker som blev kvar, kontrollerades innehållet, bokens inriktning och 
det huvudsakliga temat. Detta gjordes genom att böckerna delades upp sinsemellan och 
strölästes för att sedan diskuteras och knytas an till syftet. Av dessa sex böcker var det tre 
som inte blev aktuella då deras innehåll skildrade flera aspekter så som sport, själva 
sjukdomstillståndet och ett större självskadebeteende.  Tre böcker stämde överens med 
inklusions- och exlusionskriterierna men endast två valdes ut. Detta på grund av att den ena 
boken inte bestod av tillräckligt med material och ansågs därför inte bidra till studien, i större 
utsträckning. De två böcker som valdes ut heter När mörkret kom av Lina Strandberg (2002) 
och Den inre hungern av Marianne Apostolides (2000). Boken av Lina Strandberg är skriven 
utifrån svenska förhållanden medan boken av Marianne Apostolides är skriven utifrån 
amerikanska förhållanden.   

Beskrivning av litteratur 

 När mörkret kom; Lina Strandberg (2002). 

 Linas sjukdom börjar när hon är fjorton år.  Efter en omfattande skoliosoperation gick Lina 
ner i vikt. Hon fick höra positiva kommentarer från personer i hennes omgivning, angående 
hennes viktnedgång. Efter ett tag gick Lina upp i vikt igen men hon kände en oförklarlig oro 
inom sig. Nya känslor uppstod och med dem, höga krav. Lina började äta mindre, intalade sig 
själv att hennes mål var att bli smal. I själva verket handlade det inte alls om att bli smal utan 
om viljan att kunna kontrollera sina känslor.  

Lina kämpar mot anorexin i fyra år. Som nittonåring reflekterar hon över sin sjukdomstid, 
tiden när mörkret kom.  

Den inre hungern; Marianne Apostolides (2000). 

Marianne utvecklade sin sjukdom som trettonåring. Vid denna ålder börjar Marianne känna 
sig vilsen. Hennes kropp genomgick förändringar och hon visste inte längre vem hon var. Det 
uppstod en rädsla inom Marianne. Rädsla för att känna och hålla fast vid känslor, egen 
önskan om att vara bäst och nå framgång samt att kunna få ta del av en social tillvaro. 
Anorexin tar till slut över Mariannes liv och blir hennes trygghet.   
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Innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys så som den beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) har 
använts. Kvalitativ innehållsanalys är en vetenskaplig metod som används främst inom 
beteendevetenskap, humanvetenskap och vårdvetenskap, eftersom den används som ett 
redskap för att analysera texter. Inom vårdvetenskapen har kvalitativ innehållsanalys används 
för att analysera och granska, bland annat dagböcker och bandade intervjuer. Fokus vid 
kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och 
likheter i textinnehållet (Graneheim & Lundman, 2004).  

De två självbiografiska böcker som valts, lästes enskilt, upprepade gånger och ett urval av 
meningsenheter som kunde ha relevans gjordes. Anledningen till att böckerna lästes enskilt 
var för att inte påverka varandras urval av meningsenheter och för att skildra textinnehållet 
från flera riktningar. Efter urvalet kontrollerades och diskuterades meningsenheterna och 
deras relevans till syftet. Därefter sattes dem in i en tabell, där de delades in i meningsenhet, 
kondenserad meningsenhet, underkategori, kod, kategori samt teman (se tabell 1). 

En meningsenhet innebär, att ta ut en del av texten som har en specifik innebörd. En innebörd 
som har relevans till syftet. Meningsenheten kan bestå av ord, en mening eller ett stycke av 
en text som hör ihop (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsenheterna plockades enskilt ut 
från varje bok och sammanställdes sedan. Till en början bestod antalet meningsenheter av 
etthundrafjorton stycken. Men genom diskussion och återkoppling till syftet krympte antalet 
meningsenheter. Ett flertal meningsenheter togs bort då de inte ansågs beröra kvinnornas 
livsvärld utan omständigheterna kring dem. Efter ett flertal diskussioner framkom ett klart 
urval av meningsenheter. Kvar blev åttiofyra meningsenheter. Meningsenheterna 
kondenserades sedan, det vill säga, kortades ned genom att lyfta upp innehållet i texten och 
göra det tydligare, utan att mista sin innebörd. Därefter kodades meningsenheten. Koden 
beskriver kortfattat meningsenhetens innehåll. Kodningen skedde genom diskussion 
sinsemellan I nästa steg formades underkategorier som sedan resulterade i kategorier. En 
kategori utgörs av flera koder som har liknande innehåll. Även kategorierna formades genom 
diskussion. Tack vare diskussion fanns en möjlighet att utbyta tankar och förståelse för de 
olika meningsenheterna. Det framkom tjugosex kategorier. Kategorierna utgjorde sedan 
utgångspunkten för att forma teman, för att knyta samman innehållet i ett antal kategorier och 
bilda en röd tråd genom resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Detta visade sig vara 
problematiskt då det var svårt att knyta samman kategorier. De olika teman som uppstod, 
omgjordes ett antal gånger då det fanns en viss osäkerhet på deras relevans till kategorierna. 
De olika temana diskuterades sedan tillsammans med handledaren för att kontrollera 
rimligheten i dem. Slutligen formades sju teman i en fram- och tillbakaprocess via 
meningsenhet, kondensering, underkategorisering, kodning och kategorisering.  
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Tabell 1: Översikt av analysförlopp. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

 

”Jag visste ju inte vem 
”jag” var, alla tankar 
och känslor förvirrade 
mig och jag kunde inte 
kontrollera mitt inre. Jag 
kunde inte behärska oron 
som härjade inom mig, 
men maten och vikten 
hade jag kontroll över.” 

 

Jag visste ju inte 
vem ”jag” var. 
Jag kunde inte 
behärska oron 
som härjade inom 
mig, men maten 
och vikten hade 
jag kontroll över.  

 

Kontroll 

 

Jag kunde inte 
behärska min 
oro, men maten 
och vikten hade 
jag kontroll 
över. 

 

Kontroll- 
behov 

 

Tvånget och 
behovet av 
kontroll blev en 
trygghet men 
samtidigt ett 
fängelse. 

 

”Genom att svälta mig 
mådde jag på sätt och vis 
bättre. Jag måste svälta 
för att leva. Jag straffade 
mig för det där som jag 
inte riktigt kunde sätta 
fingret på vad det var, 
och jag straffade mig för 
att jag inte var perfekt. 
Eftersom jag då fick vad 
jag tyckte mig förtjäna, 
minskade ångesten. Jag 
kände mig stark av att 
svälta, jag kunde 
minsann, jag hade 
kontroll över min kropp 
och mitt liv.” 

 

Genom att svälta 
mig mådde jag 
bättre. Jag måste 
svälta för att leva. 
Jag straffade mig 
för att jag inte var 
perfekt. Eftersom 
jag fick vad jag 
förtjänade 
minskade 
ångesten. Jag 
kände mig stark 
av att svälta. Jag 
hade kontroll 
över min kropp 
och mitt liv.  

 

Minskad 
ångest 
pga. 
kontroll. 

 

Genom att 
svälta mådde 
jag bättre. 
Ångesten 
minskade och 
jag kände mig 
stark av att 
svälta. Jag hade 
kontroll över 
min kropp och 
mitt liv.  

 

Kontroll-
behov 

 

Tvånget och 
behovet av 
kontroll blev en 
trygghet men 
samtidigt ett 
fängelse. 

RESULTAT 
Analysen resulterade i sju olika teman: Förändrad bild av sig själv, Inre önskan att bli 
bekräftad och lycklig, Det går inte att förklara, det finns ingen som förstår, Tvånget och 
behovet av kontroll blev en trygghet men samtidigt ett fängelse, Tillvaron präglas av oro och 
ångest som hanteras på olika sätt, Förvirrad av känslor av motstridighet samt Inte vara 
kapabel till självinsikt, kroppen skriker men viljan vinner. För att styrka resultatet har en del 
citat från böckerna tagits med. 

Förändrad bild av sig själv 

Detta tema framkom ur kategorierna: Osäker på sig själv och en känsla av att inte duga, Egna 
krav, Ständigt missnöje samt Förändrad kroppsuppfattning och självförakt. 

 Kvinnorna kände en osäkerhet på sig själva som individ. De visste inte längre vem de var 
eller varför de gjorde som de gjorde. De upplevde en känsla av att inte kunna leva upp till 
omgivningens förväntningar samt sina egna krav. Det fanns ett begär av att vara perfekt och 
att alltid se till andras behov framför deras egna, de fick aldrig misslyckas. Trots förklaringar 
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att ingen behöver vara perfekt för att bli accepterad och älskad var det omöjligt för kvinnorna 
att sänka sina krav. Anorexin skapade en tro om att de inte kunde umgås med andra 
människor för att de inte var smala nog. 

Försök att leva efter andras villkor resulterade i, att de inte mådde bra. De kunde inte 
uppskatta sin kropp.  

”Min kropp var inget jag ägde eller njöt av. ”Min kropp fanns till för andra att bedöma och 
använda. Därför var jag tvungen att se till att den dög till att bli bedömd och använd, och det 
kände jag sällan att den gjorde”(Apostolides 2000, s 46).   

Det var svårt för dem att acceptera kroppen eftersom den medförde dåligt självförtroende, 
ångest och vantrivsel. Kroppsuppfattningen reflekterades av deras uppfattning om sig själv. 
Hat, tvivel och ilska var vad de såg i spegeln. Oavsett vikt kände de sig inte accepterade och 
uppskattade som personer.    

”Alla de röster som egentligen förbjöd mig att äta viskade elaka ord inom mig: jag dög inte, 
jag åt, jag var äcklig, fet och ful och smutsig, jag kunde inte, kunde inte, dög inte, dög 
inte”(Strandberg 2002, s 58). 

Båda kvinnorna hade en förändrad kroppsuppfattning. Deras upplevelse var att deras kropp 
var en fettklump. Kväljningar och känslor av ångest väcktes till liv när de tittade och kände 
på sig själv. Känslan av att vara en fettklump var så mycket starkare än synintrycket att det 
bara var känslan som nådde medvetandet. En viktuppgång var otänkbar eftersom de i så fall 
skulle bli en ännu större fettklump.   

Inre önskan att bli bekräftad och lycklig 

Temat är uppbyggt från kategorierna: Positiv känsla av att uppmärksammas samt Önskan om 
att bli lycklig.  

Det fanns en önskan om att bli lycklig och de var övertygade om att den skulle uppfyllas om 
de gick ner i vikt och blev tillräckligt smala. 

”Nu skulle jag bli smal och lycklig. För att smal är lika med lycklig, det var jag övertygad 
om”(Strandberg 2002, s 12).  

 När viktminskningen uppmärksammades infann sig en positiv känsla i form av framgång. 
Denna uppmärksamhet gav en känsla av bekräftelse. 

”Jag kände mig så framgångsrik, nästan hög, när de pratade om min viktminskning” 
(Apostolides 2000, s 71). 

Det går inte att förklara, det finns ingen som förstår 

Temat är format från kategorierna: Rädsla för viktuppgång, Rädsla för det okända, Omöjligt 
att förklara samt Känsla av att vara oförstådd. 

Hos båda kvinnorna förekom en intensiv rädsla för viktuppgång. Tanken på viktuppgång var 
otrolig skrämmande men varför det var så viktigt att vara smal kunde inte förklaras. De 
intalade sig själv att de behövde tid för att samla mod och kraft men egentligen handlade det 
om rädsla för att gå upp i vikt, det var nog med daller redan som det var. 
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Det fanns en stor rädsla för det okända, det vill säga att förlora anorexin. För att dölja sitt 
beteende och att de inte åt använde de sig av lögner.  

”Jag var så rädd för vad som skulle kunna hända om jag trotsade anorexin, om jag sade nej 
till Trassel”(Strandberg 2002, s 45). 

De kunde inte beskriva vad som skulle hända om de åt, de visste bara att det skulle vara 
fasansfullt. De kunde inte sätta ord på varför de inte kunde äta däremot upplevde de en stark 
känsla av att de inte fick äta. De kunde inte äta som förut men kunde inte heller förklara 
varför. De intalade sig om att när de nått ned till en viss vikt skulle de börja äta normalt igen, 
dock sänktes målet för vikten hela tiden. Det förekom en stark känsla av att vara oförstådd. 
De upplevde att det inte fanns någon som förstod hur de tänkte och kände, det fanns ingen 
som förstod hur det var att leva med ett kaos inom sig. När någon uttryckte att det var kul att 
se att de mådde bättre växte känslan av att vara ensam och oförstådd.  

Tvånget och behovet av kontroll blev en trygghet men samtidigt ett 
fängelse 

Detta tema har skapats från kategorierna: Kontrollbehov, Tvång, Trygghet samt Förändrad 
tillvaro. 

Anorexin började som en reaktion på någonting som var fel, den blev deras identitet och 
trygghet. De hade länge upplevt en känsla av oro och tvång inombords, ett begär av att utföra 
eller undvika vissa handlingar annars ökade oron och något fasansfullt skulle hända. Detta 
gällde inte bara sådana saker som hade med ätandet att göra. Det fanns en rädsla för vad som 
skulle hända, en rädsla för att förlora kontrollen. De kunde inte behärska sin oro och 
upplevde ett starkt behov av kontroll. Denna kontroll skapade de genom maten och vikten. 
Genom att svälta infann sig en positiv känsla, ångesten minskade och en känsla av styrka 
växte fram.  

”Jag kände mig stark av att svälta, jag kunde minsann, jag hade kontroll över min kropp och 
mitt liv!”(Strandberg 2002, s 24).  

För att behålla denna känsla av kontroll var det otänkbart att äta och gå upp i vikt, allting 
måste fungera på samma sätt varje dag.  

”Min bantning blev tillsammans med studierna min tröst likt en trygg ö där jag kunde vila 
när det kändes som om jag höll på att drunkna i ett hav av sociala och känslomässiga 
tvång”(Apostolides 2000, s 40). 

På grund av anorexin förändrades tillvaron, livet kretsade numera kring mat och absolut 
ingenting annat. 

Tillvaron präglas av oro och ångest som hanteras på olika sätt 

Temat har växt fram ur kategorierna: Flykt från oro, Oförklarlig oro, Bestraffning, 
Likgiltighet, Ett uttryck för känslorna samt Ett annat uttryck för känslorna. 

En stark gemensam nämnare som framkommer ofta i båda kvinnornas böcker är oro och 
ångest. Det är många sidor som beskriver upplevelser samt känslor av oro och ångest av olika 
slag. De upplever en slags inre oro som är helt oförklarlig, de visste inte när och varifrån den 
kommit, inte heller varför. Det framkommer även att det finns en stark rädsla för ångesten, 
men även detta var något som inte kunde förklaras. 
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”Allt oftare återkom de där stunderna av förtvivlan, av den obegripliga ångesten som tog 
över hela mitt inre. Då blev jag svag och rädd, rädd, rädd. Jag var livrädd men visste inte 
varför” (Strandberg 2002, s 24 ).  

Kvinnorna själva såg inget samband mellan deras känslor och deras handlande. De trodde att 
deras egentliga mål var att bli smal och såg därför inget samband mellan det och oron.  
Senare kom de till att upptäcka att de smala tankarna lyckades tränga undan en del av oron, i 
alla fall ibland, under vissa stunder. Maten blev ett verktyg som användes som flykt från 
känslorna samt bestraffning för något som de själva inte förstod. 

”Jag ville stänga av alla känslor - få slut på känslan av ensamhet och tafatthet. Jag pressade 
ihop käkarna hårt, strök med handen över revbenen och fantiserade om kalorier och vikt” 
(Apostolides 2000, s 43). 

Oförmågan att äta handlade inte om maten i sig, utan var ett sätt att handskas med känslorna. 
Detta var ett gemensamt uttryckssätt för båda kvinnorna. Den ena kvinnan använde sig endast 
av maten för att ge uttryck för sina känslor medan den andra även tog till andra sätt för att 
yttra sina känslor. Ibland orkade hon inte känna mer och lät istället likgiltigheten ta över, då 
slapp hon för en stund känna det som rev och slet inom henne. För att skydda sig mot 
ångesten kunde hon välja att bli apatisk. Andra gånger försökte hon springa ifrån ångesten. 

”När jag fick gå ut själv slutade det alltid med att jag sprang, i något fåfängt försök att 
springa ifrån ångesten” (Strandberg 2002, s).  

Vissa gånger gjorde hon sig även illa i form av att skära sig i handlederna. Det gav utlopp för 
fysisk smärta, vilken var mycket lättare att förstå än den inre smärtan som skapade kaos. 
Genom att göra sig själv illa försökte hon nå omvärlden. Karvandet blev ett uttryck för 
ångesten och såren blev ett rop på hjälp. 

”Jag skar mig i handlederna och gjorde mig avsiktligt illa ibland. På sätt och vis var det 
skönt. Skönt att känna någonting, skönt att slippa vara alldeles tom, skönt att känna en fysisk 
smärta som gick att förstå, till skillnad från den som skapade kaoset inom mig” (Strandberg 
2002, s). 

Förvirrad av känslor av motstridighet 

Detta tema är uppbyggt av kategorierna: Skuldkänslor, Motstridiga känslor, Mat och 
viktuppgång var inte lösningen samt Maktlöshet. 

Förvirring och ambivalens på grund av motstridiga känslor är något som visade sig prägla 
stora delar av hela sjukdomsförloppet hos båda kvinnorna. Denna motstridighet kunde ta 
olika uttryck, tillvaron präglades av falska skuldkänslor och en stor kluvenhet kring det 
mesta. Det fanns en stor längtan efter trygghet och närhet samtidigt som det väcktes känslor 
av avsky när de stötte bort de dem älskade, de som egentligen skulle kunna ge dem trygghet 
och närhet. All slags fysisk kontakt väckte känslor av obehag. 

”Jag avskydde mig själv när jag stötte bort dem som jag egentligen älskade. För jag behövde 
och längtade ju så innerligt efter tröst, efter trygghet, efter kramar och närhet” (Strandberg 
2002, s 31).  

Genom svältandet signalerade de att de inte mådde bra, men samtidigt gjorde de allt för att 
dölja att de inte åt eftersom de ändå aldrig skulle kunna förklara. De förnekade anorexin men 
kunde ändå medge att de inte mådde bra och att det fanns något som de behövde hjälp med. 
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De förstod inte alla motstridiga känslor som rörde sig inom dem, de trodde att det var deras 
eget fel att de var sjuka och inte mådde bra eftersom det var de som hade valt att inte äta, 
eller var det så?  

Resultatet av att inte äta var en känsla av att slippa dallra men kaoset fanns ändå kvar. Mat 
och viktuppgång var inte lösningen på deras problem, de mådde inte bra bara för att de 
försökte att äta. De svarta tankarna hade inte försvunnit. Anorexin skulle inte försvinna av 
endast en viktuppgång.  

Den ena kvinnan beskrev känslan av att sondmatas. Hon upplevde en känsla av maktlöshet, 
eftersom sondmatningen innebar att någon annan styrde. Känslan av att magsäcken fylldes 
mot hennes vilja skapade en känsla av att bli utsatt för övergrepp och att bli kränkt. Hon led 
av att ha förlorat kontrollen samtidigt som det infann sig en lättnad av att vara maktlös. 

Inte vara kapabel till självinsikt, kroppen skriker men viljan vinner 

Temat är format från kategorierna: Inte vara mottaglig för resonemang samt Förnekelse. 

Förnekelse var något som kvinnorna också hade gemensamt. De förnekade att någonting var 
fel och att de var sjuka, vilket gjorde det svårt att förstå allvaret med sjukdomen. De lyssnade 
inte på vad som sades, det var mycket lättare att förneka. De var inte heller mottagliga för 
resonemang. De trodde inte på vad andra sade när det handlade om dem själva. Kunde inte ta 
till sig orden när någon påpekade att de var underviktiga på grund av upplevelsen av att vara 
en fettklump.  

”Jag har lärt mig att blunda för allt som tyder på att något är fel. Kroppen skriker men jag 
vägrar lyssna. Jag är inte sjuk” (Strandberg 2002, s 44). 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en litteraturstudie och analysen som användes var en kvalitativ 
innehållsanalys så som den beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Andra 
analysmetoder kontrollerades även, så som en fenomenologisk innehållsanalys. En 
fenomenologisk innehållsanalys innebär enligt Dahlberg (1997) att analysera och beskriva ett 
fenomen som det visar sig, att forskaren ser till sig själv, sina erfarenheter och förförståelse 
samt syftet för att få fram ett resultat. Denna typ av innehållsanalys valdes inte, då avsikten är 
att beskriva innehållet och meningen med böckerna.  

Sökningen av böcker genom BTH:s bibliotekskatalog ansågs vara en tillförlitlig sökväg då 
andra sökvägar gav samma resultat. Genom att använda sig av BTH:s bibliotekskatalog fanns 
möjligheten att få fram aktuella böcker samt snabbt kunna få tillgång till dem.  

De valda inklusion- och exlusionskriterierna var mycket användbara vid granskningen av 
böckerna då de underlättade vid urvalet av dem. Det negativa med en stor del av de böcker 
som hittades, var att de även beskrev många andra aspekter så som sport, själva 
sjukdomstillståndet samt självskadebeteende. De två böcker som valdes ut var skrivna utifrån 
personens synpunkt och innehöll inte sådant som var oväsentligt för denna studie.  Nackdelen 
var dock att i ena boken hade även anhöriga skrivit och berättat om deras upplevelser kring 
sjukdomen samt deras känslor. Denna del av boken togs då bort eftersom den inte hade 
relevans till syftet. 
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Självbiografiska böcker valdes då, avsikten var att belysa livsvärlden hos två unga kvinnor 
med anorexi. Möjligheten att intervjua personer med anorexi beaktades då det fanns 
medvetenhet om att det tillvägagångssättet skulle vara det mest tillförlitliga för att uppnå 
resultatet. Dock valdes det näst bästa, nämligen självbiografiska böcker. Detta på grund av 
möjligheten att finna unga kvinnor med anorexi, som var villiga att ställa upp på intervjuer, 
var liten samt övervägdes det i mån av tidsramen som var utsatt för denna studie. 

Att två böcker valdes, var för att skapa en förståelse att alla har olika livsvärld och upplever 
den olika. Två kvinnor med anorexi innebär då inte nödvändigtvis att de har samma 
uppfattningar och känslor. En av böckerna var skriven utifrån svenska förhållanden och den 
andra utifrån amerikanska. Att böckerna är skrivna utifrån olika förhållanden ansågs inte göra 
någon skillnad för resultatet, då studien bygger på kvinnornas livsvärld och inte exempelvis 
omgivningen, familjeförhållanden samt sjukvården.  

Den valda metoden, kvalitativ innehållsanalys, inleddes med att författarna enskilt plockade 
ut relevanta meningsenheter ur böckerna. Meningsenheterna jämfördes sedan för att 
kontrollera om det fanns skillnad mellan dem samt kopplingen till syftet. Detta förfarande var 
ett sätt att öka trovärdigheten i urvalet. Problematiken vid indelningen av kategorier var att 
det var många meningsenheter som gick in i varandra men som ändå var så pass starka att de 
kunde stå för sig själva. Detta gjorde att det till en början fanns många fler kategorier men 
genom diskussion sinsemellan och kontroll tillbaka till meningsenheterna, framkom de 
slutliga kategorierna. På liknande sätt formades de olika temana, alltså att med hjälp av en 
kortfattad text beskriva innehållet samt meningen med ett visst antal kategorier. För att 
avgöra rimligheten i de slutliga temana diskuterades tematiseringen med handledaren. 
Faktumet att hela analysförloppet har präglats av diskussioner kan ses som en fördel och som 
en styrka för resultatet, eftersom författarna hela tiden har samarbetat för att hålla fokus på 
syftet med studien. Det positiva med denna analys har varit att författarna fått en djupare 
förståelse för hur en meningsenhet, med hjälp av nedbrytning i flera steg, kan bilda ett 
resultat som i sin tur kan ge en ökad förståelse för hur unga kvinnor med anorexi upplever sin 
livsvärld.   

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa livsvärlden hos två unga kvinnor med Anorexia 
Nervosa. Enligt Dahlberg., Segesten., Nyström., Suserud & Fagerberg (2003) är livsvärlden 
uppbyggd av personliga erfarenheter samt upplevelser och är därför individuell. I Resultatet 
framkom det att detta livsvärldsperspektiv passade studiens syfte utmärkt. Det visade sig att 
det fanns många likheter i de två kvinnornas livsvärld men att de yttrade sig på olika sätt. Den 
individualiserade livsvärlden visade sig framför allt i form av att kvinnorna hanterade sitt 
sjukdomstillstånd och sina känslor på olika sätt. Resultatet skildrar kvinnornas livsvärld, det 
vill säga deras upplevelser och erfarenheter vilket presenteras i de sju olika temana.  

Resultatet visade att det på grund av sjukdomen förekom en förändrad bild av sig själv, hos 
kvinnorna. Det framkom att båda kvinnorna upplevde en stor osäkerhet på sig själv, de visste 
inte längre vem de var eller varför de gjorde som de gjorde. De upplevde även en känsla av 
att inte kunna leva upp till omgivningens förväntningar och sina egna krav. Detta är i linje 
med Patching och Lawler (2008) som visade att det förekom en känsla av ansvar att leva upp 
till kraven från omgivningen, vilket resulterade i upplevelsen av att inte ha kontroll över sitt 
eget liv.  På grund av dåligt självförtroende, ångest och vantrivsel hade de svårt att acceptera 
sin kropp. Båda kvinnorna hade en vilja att förändra sig för att uppnå perfektion, vilket är i 
linje med Skårderud (2007) som anser att förändringen av kroppen är en strävan efter att 
förändra sig själv. Surgenor., Maguire., Russell och Touyz (2007) menar också att det finns 
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ett samband mellan anorexi och en vilja att uppnå perfektion. Vilket även kan kopplas till 
resultatet Inre önskan att bli bekräftad och lycklig, som skildrade att kvinnorna hade en 
önskan om att bli lyckliga och att de hade en stark tro om att denna önskan skulle bli 
verklighet om de bara blev tillräckligt smala.  

I resultatet Det går inte att förklara, det finns ingen som förstår uppdagades en intensiv rädsla 
för viktuppgång samt att faktumet varför det var så viktigt att vara smal, inte kunde förklaras. 
Det fanns en rädsla för det okända, att förlora anorexin och för att dölja detta användes 
lögner. Anledningen till att de inte kunde förklara varför de gjorde som de gjorde var för att 
de inte hade något svar på det själva, de visste helt enkelt inte varför. Detta resulterade i att 
känslan av att vara oförstådd växte sig ännu starkare. Vilket stämmer väl överens med 
Patching och Lawler (2008) som visade att det förekom en konstant känsla av att vara 
oförstådd, en upplevelse av att vara mindre värd och inte passa in någonstans. Kvinnorna 
upplevde en känsla av att vara annorlunda. 

I resultatet Tvånget och behovet av kontroll blev en trygghet men samtidigt ett fängelse visade 
det sig att kvinnorna upplevde mycket känslor som innebar tvång och ett starkt 
kontrollbehov. Resultatet beskriver att tvånget och behovet av kontroll blev en trygghet men 
samtidigt ett fängelse. Den inre oron skapade kontrollbehovet och för att tillfredställa detta 
behov använde de sig av maten och vikten. Detta är i linje med Råstam-Bergström, Gillberg 
och Gillberg. (1995) som menar att det ofta förekommer ett tvångsmässigt beteende kring 
mat och vikt hos personer med anorexi samt att kontrollbehovet oftast riktas mot den egna 
kroppen och kaloriintaget (Råstam-Bergström et al. 1995). På grund av anorexin förändrades 
tillvaron, deras liv kretsade kring mat och vikt och blev på så vis även ett fängelse. Williams 
och Reid (2009) intervjuade tretton kvinnor med anorexi som beskrev fenomenet både som 
en vän och en fiende. Det framkom att anorexin användes som ett uttryck för känslor och som 
i sin tur även gav känslor av kontroll och självförtroende. Men efterhand som beteendet blev 
mer befäst växte andra känslor fram. En känsla av att ha förlorat kontrollen över 
begränsningarna och en känsla av att bli kontrollerad av beteendet, växte istället fram 
(Williams & Reid, 2009). 

En stark gemensam nämnare som uppdagades i resultatet Tillvaron präglas av oro och ångest 
som hanteras på olika sätt, var just känslor av oro och ångest. Båda kvinnorna upplevde en 
slags inre oro som var oförklarlig. Deras tillvaro präglades av oro och ångest som hanterades 
på olika sätt. Oförmågan att äta handlade inte om maten i sig, utan var ett sätt att hantera 
känslorna. Detta var ett gemensamt uttryckssätt för båda kvinnorna. Den ena kvinnan 
använde sig endast av mat och vikt för att ge uttryck för sina känslor medan den andra 
kvinnan utövade lite olika strategier. Detta är i linje med Surgenor och medarbetare (2007) 
som menar att det finns olika komponenter som bidrar till ökad självkänsla beroende på 
individen samt vilka symtom denne har. Det vill säga att personer med anorexi hanterar sina 
känslor på olika sätt. 

Resultatet Förvirrad av känslor av motstridighet visade att, förvirring och ambivalens på 
grund av motstridiga känslor var något som präglade stora delar av hela sjukdomsförloppet 
hos båda kvinnorna. Denna motstridighet kunde ta olika uttryck och tillvaron präglades av en 
stor kluvenhet kring det mesta. Genom svältandet signalerade de att de inte mådde bra, men 
samtidigt gjorde de allt för att dölja att de inte åt eftersom de ändå aldrig skulle kunna 
förklara. Detta kan stödjas av Williams och Reid (2009) som menar att det finns en konflikt 
bakom ambivalensen. En konflikt mellan tron på att anorexin ger en känsla av kontroll men 
att anorexin samtidigt har kontroll över dem (Williams & Reid, 2009). Något som också 
framkom tydligt i resultatet var att mat och viktuppgång inte var lösningen på kvinnornas 
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problem. De tillfrisknade inte bara för att de försökte äta, den inre oron och ångesten fanns 
fortfarande kvar. Anorexin kunde inte botas med endast mat och viktuppgång, vilket stämmer 
väl överens med King och Turner (2000) som menar att det krävs mer än bara kroppslig 
omvårdnad för att personer med anorexi skall tillfriskna och uppnå välbefinnande. Enligt 
Williams och Reid (2009) framkom det att personer med anorexi ofta kände sig 
missförstådda av sjukvårdpersonal och att de därför hellre sökte stöd och tröst från andra som 
förstod. Det vill säga andra personer med anorexi, vilket styrker antagandet att 
sjukvårdspersonal kräver mer kunskap kring omvårdnaden av personer med anorexi.  

I resultatet Inte vara kapabel till självinsikt, kroppen skriker men viljan vinner, uppdagades 
det att kvinnorna saknade självinsikt. De förnekade sin sjukdom och var därför inte 
mottagliga för förnuftsresonemang, vilket gjorde att de hade svårt att förstå allvaret med 
sjukdomen. Sandeberg och Bengtsson (2009) visar på liknande sätt att förnekelse av 
sjukdomstillståndet är vanligt förekommande, framför allt hos yngre personer. Därför bör det 
kommas ihåg att sjukdomssymtomen ofta har blivit en livsstrategi och fungerar som ett 
kontrollsystem för att upprätthålla balans i självbilden. 

SLUTSATS 
Kvinnorna upplevde en förändrad bild av sig själv, de visste inte längre vem de var eller 
varför de gjorde som de gjorde. De hade en inre önskan om att få bli bekräftad och lycklig 
samt en tro om att denna önskan skulle uppfyllas om de bara blev tillräckligt smala. 
Kvinnorna kunde inte förklara hur de kände eller varför de inte kunde äta, de upplevde en 
stark känsla av att vara oförstådd. De upplevde känslor av tvång samt ett behov av kontroll, 
vilket skapade en känsla av trygghet som samtidigt blev ett fängelse. Deras tillvaro präglades 
av oro och ångest som de hanterade på lite olika sätt, dock var maten och vikten de främsta 
verktygen för att hantera känslorna. Båda kvinnorna upplevde förvirring och ambivalens på 
grund av motstridiga känslor. Denna motstridighet kunde ta olika uttryck, då förvirring och 
ambivalens var något som visade sig prägla stora delar av sjukdomsförloppet. Ingen av 
kvinnorna hade någon självinsikt, de ignorerade kroppens signaler och förnekade sjukdomen. 
På grund av detta var de inte mottagliga för resonemang. 

Med tanke på att livsvärlden är individuell samt att den förändras vid sjukdom, så är 
forskning med detta perspektiv viktig och betydelsefull för förståelsen av den enskilda 
kvinnan. Kanske ännu mer när det gäller psykosomatiska sjukdomar som Anorexia Nervosa. 
Vi skulle gärna se att det forskades mer inom detta område, då det har visat sig att det krävs 
en ökad förståelse hos sjuksköterskor för att kunna förbättra bemötandet och omvårdnaden av 
personer med anorexi.  
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