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Sammanfattning: 
Bakgrund:  Anorexia nervosa är ett livshotande psykiatriskt tillstånd som främst drabbar 
unga kvinnor mellan åldern 13-25. Sjukdomen kännetecknas av en otillbörlig låg kroppsvikt, 
en rädsla att gå upp i vikt samt ångest över den normala vikten och en förändrad 
självuppfattning. Genom att ha kunskap och en förståelse för hur unga kvinnor upplever att 
vara sjuka i anorexia nervosa, kan denna kunskap bidra till att sjuksköterskan kan erbjuda 
patienten en individanpassad vård. Där vården är grundad på kunskap om anorexia nervosa 
samt kompetens för att minska risken för ett vårdlidande hos patienten med anorexia nervosa. 
Syfte: Syftet är att beskriva hur unga kvinnor upplever att vara sjuka i anorexia nervosa. 
Metod: En kvalitativ studie baserad på tre patografier med induktiv ansats. Patografierna 
som användes till studien analyserades och granskades med en kvalitativ innehållsanalys 
enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017). 
Resultat: Resultatet i denna studie visade fem huvudkategorier och åtta undekategorier. 
Slutsats: I resultatet framkom det att de unga kvinnorna hade olika upplevelser av att vara 
sjuka i anorexia nervosa, men att det även fanns likheter. För att sjuksköterskan ska kunna ge 
en individanpassad vård krävs det kunskap om sjukdomen och förståelse för hur de unga 
kvinnorna upplever att vara sjuka i anorexia nervosa.  
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Inledning 
Den stora delen av forskning kring ätstörningar är inriktad på anorexia nervosa, som är ett 

livshotande psykiatriskt tillstånd som främst drabbar unga kvinnor (Ghaderi & Parling, 2007; 

Socialstyrelsens, 2019). Sjukdomen förekommer i stora utsträckningar vilket innebär enligt 

Svenska Psykiatriska Föreningen (2015) att ungefär 4,7–7,7 procent av 100 000 människor 

insjuknar varje år. Ungefär 90 procent av de som är sjuka i anorexia nervosa är unga kvinnor 

(Ghaderi & Parling, 2007). Enligt Socialstyrelsens (2019) bedömningar förekommer det en 

begränsning av kunskap om ätstörningar i hälso-och sjukvården. Unga kvinnor som har 

anorexia nervosa kan behandlas på många olika avdelningar än bara ätstörnings-och 

psykiatriska enheter (Clinton & Norring, 2002). Därför är det viktigt för sjuksköterskan att ha 

kännedom om anorexia nervosa (Jagielska & Kacperska, 2017; King & Turner, 2000). King 

och Turner (2000) belyser även att sjuksköterskan bör ha djupare förståelse för patientens 

upplevelse av sin sjukdom. Detta för att patienten ska kunna erbjudas en individanpassad 

vård. Genomförandet av studien görs för att öka kunskapen och förståelsen för hur unga 

kvinnor upplever att vara sjuka i anorexia nervosa.  
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Bakgrund                                
Anorexia nervosa 
Begreppet anorexi innebär “aptitlöshet” (Clinton & Norring, 2002). Den medicinska 

benämningen för anorexi är anorexia nervosa och definieras som den allvarligaste typen av 

ätstörningar (Gosseaume,  Dicembre, Bemer, Melchior & Hanachi, 2019). Anorexia nervosa 

utvecklas oftast bland unga kvinnor i början och efter puberteten, det vill säga mellan åldrarna 

13–25 år. Äldre kvinnor kan även insjukna (Bergström, Gillberg & Gillberg, 1995; Wentz, 

2010). Vid diagnostisering av anorexia nervosa är det DSM-5 som gäller, då det förekommer 

fyra nivåer om hur svår sjukdomen kan bli. Svårighetsnivåerna beskrivs som lindrig, 

medelsvår, svår och mycket svår anorexia nervosa. Personer som är sjuka i anorexia nervosa 

har ofta en kroppsvikt som är 85% lägre än den normala kroppsvikten för personens längd, 

ålder och kön (Kunskapscentrum För Ätstörning, 2017). BMI (Body Mass Index) är ett sätt att 

mäta kroppens viktstatus som är ett förhållande mellan längd och vikt. Ett normalt BMI värde 

ligger mellan 18,5–24,9 och ökar med åldern (Folkhälsomyndigheten, 2020). Vid anorexia 

nervosa är patienten undernärd och har ett BMI <17,5 (Bengtsson & Sandeberg, 2015). 

Svårighetsnivåerna beskrivs enligt Kunskapscentrum För Ätstörning (2017) som lindrig med 

ett BMI ≥17, BMI 16 - 16,99 är medelsvår, BMI 15 - 15,99 beskrivs som svår samt BMI <5 

är mycket svår grad av anorexia nervosa.   

 

Anorexia nervosa är ett psykiatriskt tillstånd som kännetecknas av en otillbörlig låg 

kroppsvikt, en rädsla att gå upp i vikt samt ångest över den normala vikten. Även att personen 

ser på sig själv annorlunda på grund av en låg självkänsla och självbild (Attia & Timothy 

Wash, 2007; Skowrońska, Sójta, & Strzelecki, 2019; Wentz, 2010) beskriver att självkänsla 

och självbild handlar om hur en individ känner om sig själv. Där självkänsla är hur den 

enskilda individen värderar och uppfattar sig själv, det vill säga om personen duger eller inte. 

Medan självbild innebär vem personen anser sig själv vara och hur denne uppfattas av andra. 

(Breton, Dechelotte och Ribet 2019; Gosseaume et al., 2019) skriver att det förekommer två 

varianter av anorexia nervosa; restriktiv anorexia och hetsätning. Restriktiv anorexia innebär 

självsvält, minskning av måltider eller att maten utesluts i syfte om att gå ner i vikt. Medan 

hetsätning är den andra typen av anorexia nervosa. Det är en kombination av hetsätning och 

rensning där personen hetsäter för att sedan göra sig av med maten genom kräkning, träning 

eller konsumering av laxeringsmedel.  

  



 
 

7 

Engström, Clinton och Norring (2002) belyser att anorexia nervosa är en multifaktoriell 

ätstörning som kan beskrivas ur två perspektiv. Det första är utifrån orsakssamband såsom 

biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer och det andra är när de sker i livet. 

Samspelet mellan dessa faktorer kan pågå från några månaders tid till en utsträckning av hela 

livet. Det biologiska perspektivet beskriver att den snabba övergången till puberteten är en 

hypotetisk grund för att unga kvinnor senare i livet insjuknar i anorexia nervosa. I puberteten 

ökar produktionen av det kvinnliga könshormonet, östrogen, vilket leder till att kroppens 

former förändras med en fettfördelning mellan bröst, rumpa och lår. Individen får då 

omvärdera sin uppfattning om den egna kroppen och självbilden. Många unga kvinnor kan 

senare i livet skapa viktfobi och missnöje för sitt utseende på grund av de sociokulturella 

faktorerna, normer och skönhetsideal om hur en kvinna bör se ut i samhället. Det 

psykologiska perspektivet beskriver att det finns en ökad risk att utveckla anorexia nervosa 

vid upplevelser av stora livshändelser som kan förändra och påverka livssituationen. Ungefär 

50% av de patienter som insjuknar i anorexia nervosa upplever en livshändelse några år innan 

debuten. Det kan exempelvis vara trauma som mobbning, sexuella och fysiska övergrepp 

samt förändringar i familjemönster som skilsmässa, flytt eller separation med sin partner. 

Händelserna kan vara känsloväckande och leda till att patienten straffar sig själv från att äta. 

(Ghaderi och Parling, 2007; Wents, 2010) beskriver att trots att de flesta patienter med 

anorexia nervosa har en kännedom om att ätstörningen kan leda till fysiologiska och 

psykologiska komplikationer, kan patienten förneka sitt sjukdomstillstånd och därmed 

fortsätta med självsvälten. 

 

Komplikationer  
Enligt Svenska Psykiatriska Föreningen (2015) kan anorexia nervosa bli en kronisk sjukdom 

som medför allvarliga medicinska komplikationer. Bemer et al., (2019) skriver att de 

komplikationer som kan uppstå vid anorexia nervosa är bland annat orkeslöshet, 

hjärtproblem, endokrina störningar, leukopeni och anemi. Även sänkt ämnesomsättning och 

kroppstemperatur, samt lågt blodtryck och menstruationsbortfall. Patienter med anorexia 

nervosa löper större risk att få andra psykiatriska diagnoser som depression, tvångssyndrom, 

självskadebeteende och ångest. Dock beskriver (Attia och Timothy Wash, 2007; Skowrońska 

et al., 2019) att depression, ångest och självskadebeteenden är mer vanligare bland patienter 

som har anorexia nervosa. Detta kan bero på att patienten isolerar sig från omvärlden och har 

det största fokuset på figur, vikt, mat och ätandet. (Patsalos, Mavrogiannidis, Dalton, Field, 
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och Himmerich, 2020; Socialstyrelsen 2019) beskriver att anorexia nervosa är bland de 

psykiatriska sjukdomar som har en hög dödlighetssiffra. De vanligaste orsakerna till att 

patienter avlider är somatiska komplikationer som uppstår till följd av undernäring samt 

suicid.  Det är därför av stor vikt att tillståndet tas på allvar så att stöd samt utredning för 

diagnostik kan påbörjas så tidigt som möjlig. 

 

Upplevelser 

Dahlberg och Segesten (2010) definierar en upplevelse som en perception av hur en individ 

upplever sig själv, sin omgivning och saker runt omkring. Flenser (2014) belyser att alla 

människor är sina egna individer och upplever saker och ting på olika sätt. Varje upplevelse är 

unik och ingen upplevelse är den andra lik. Individer kan uppleva samma situation eller 

sjukdomstillstånd på olika sätt även om det är detsamma. En upplevelse är personlig och kan 

vara personens inre sensationer, tankar och känslor i relation till det tillståndet individen 

befinner sig i. Enligt Eriksson (1994) definieras begreppet ”uppleva” som individens 

subjektiva upplevelse och kan endast förstås av personen i fråga. Människan är unik på sitt 

sätt och är ständigt i behov av att dennes upplevelser bekräftas, accepteras och begrips. 

Flenser (2014) menar att för att begripa den subjektiva upplevelsen, är till stor vikt att utgå 

från personberättelsen, hur situationen och besvären upplevs, samt vilken betydelse 

upplevelsen har för den enskilda individen.  

 

Katie Erikssons omvårdnadsteori 

Lidande 

Lidande är unikt och individuellt för varje person. En patient upplever inte lidande enbart vid 

sjukdom, utan lidande kan också orsakas av sjukdomens konsekvenser, utebliven vård, samt 

om patienten inte blir bemött och förstådd av vården. Lidande kan upplevas av patienten som 

en känsla av att förlora kontrollen över sitt liv. Då sjuksköterskan dagligen kan möta patienter 

som har en diagnos som kan innebära ett lidande för patienten är det viktigt att patientens 

lidande bekräftats (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Eriksson (1994) betonar att om 

patientens lidande förnekas kommer dennes liv och möjlighet att hitta en utväg från lidandet 

att förhindras. Inom omvårdnadsvetenskapen framför Eriksson (1994) i sin omvårdnadsteori 

att lidande är en del av människans liv och på grund av den enskilda individens lidande är 

denna inte en full människa. När människans lidande bekräftas och är sedd, kan den lidande 

individen hitta tröst inom sig. Lidande beskrivs som en kamp mellan rädsla, skam och ångest, 
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och kan upplevas som en hopplöshet, ensamhet och förnedring av den enskilda individen. Ett 

lidande kan beskrivas som kampen mellan det onda och det goda. Det kan alltså vara något 

ont som även är meningsfullt och vackert. Lidande är en tystnad som ändå går att begripa med 

medlidande, empati och medmänsklighet. Lidande kan förklaras ur tre aspekter i vården, 

vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande. 

 

Sjukdomslidande  

Sjukdomslidande kan vara en del av en sjukdom och påverkar därmed människan på två olika 

sätt. Det första är det kroppsliga lidandet som orsakas av en fysisk smärta som patienten 

upplever. Det finns en relation mellan smärta och lidande, däremot kan smärta inte definieras 

som lidande. Andra perspektivet beskrivs som själsligt lidande och har ett samband med den 

sjukdom som patienten har. Sjukdomslidande kan därför orsakas av omgivningen, patientens 

upplevelser och den bilden patienten har av sig själv. Vid sjukdom kan patientens lidande 

uppstå när patienten känner skam eller en upplevelse av förändring. Sjukdomslidande kan 

även uppstå om patienten upplever vården negativt, vilket i sin tur kan leda till så kallade 

vårdlidande (Eriksson, 1994).   

 

Vårdlidande 

Vårdlidande är det lidande som inträder vid en utebliven vård och som även kan leda till ett 

tyst lidande. Det kan handla om att patienten på något sätt upplever en hierarki i mötet med 

sjuksköterskan, vilket i sin tur gör att patienten får svårigheter att skapa förtroende till att 

uttrycka sig. Det tysta lidandet skapas alltså när patienten är tyst om de känslor och brister 

som förekommer i vårdmötet. Vårdlidande formas av relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan. Det är viktigt att vårdrelationen är ömsesidig, byggas på respekt och 

förståelse. Även att den ska bedrivas på yrkeskunnande och kompetens, där patientens 

subjektiva berättelse ges lika mycket giltighet som sjuksköterskans professionella perspektiv. 

Om sjuksköterskan förbiser den unika patienten och endast utgår från det professionella 

perspektivet, finns det en stor risk att ett vårdlidande kan utvecklas. Det är därför betydande 

att sjuksköterskan känner till patientens upplevelser och unicitet (Eriksson, 1994). 
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Problemformulering  
Anorexia nervosa är en allvarlig och livshotande sjukdom som främst drabbar unga kvinnor. 

Studien fokuserar på unga kvinnor eftersom att anorexia nervosa dominerar bland den 

kvinnliga populationen (Ghaderi & Parling, 2007). Anorexia nervosa karaktäriseras av 

ätbeteenden och viktkontrollerande beteenden som leder till psykiatriska och somatiska 

komplikationer, som i sin tur påverkar patientens vardag. Enligt King och Turner, 2000; 

Walker och Lloyd, 2011 upplever sjuksköterskan utmatning och frustration av att behandla 

patienter med anorexia nervosa på grund av bristande kunskap om anorexia nervosa och 

patienters upplevelser av sjukdomen. Enligt Jagielska och Kacperska (2017) kan en bättre 

kunskap om anorexia nervosa bidra till en mer personcentrerad vård för patienter med 

anorexia nervosa. King och Turner (2000) däremot beskriver att en personcentrerad vård kan 

vara ett resultat av att sjuksköterskan har en djupare förståelse för patientens upplevelse av att 

vara sjuk i anorexia nervosa. Eriksson (1994) betonar i sin omvårdnadsteori att om 

sjuksköterskan förbiser den unika patienten och endast utgår från sitt perspektiv, kan det 

finnas en stor chans att patientens sjukdomslidande kan utvecklas till ett vårdlidande. Det är 

därför betydande att sjuksköterskan känner till patientens sjukdomstillstånd, unicitet och 

upplevelser av sitt sjukdomstillstånd. 

 

Syfte 
 

Syftet är att beskriva hur unga kvinnor upplever att vara sjuka i anorexia nervosa.  

 

Metod 
Design 

För att besvara studiens syfte utformades en kvalitativ studie med induktiv ansats. I och med 

att syftet är att beskriva unga kvinnors upplevelser, är en kvalitativ studie enligt Kristensson 

(2014) ett passande val eftersom den har en holistisk grundsyn och studerar individers levda 

erfarenhet av företeelser. Henricson och Billhult (2017) beskriver att målet med kvalitativa 

studier är att öka kunskap om ett specifikt område. Forskaren går djupare in i individens 
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perspektiv och får en förståelse om dennes unicitet och upplevelser av sjukdomen. Metodvalet 

av patografier valdes för att de tre patografiernas subjektiva upplevelser bidrog till en närmare 

och djupare förståelse för unga kvinnors upplevelser av att vara sjuka i anorexia nervosa. 

Bernhardsson (2010) beskriver patografier som självskrivna texter i jag form där personers 

upplevelser, känslor och tankar beskrivs utifrån sjukdomen. Flensner (2014) beskriver att en 

analys av patografier kan göras för att undfå personers upplevelser av sjukdomens förlopp.  

 

Urval 

Urvalsprocessen är en central del av datainsamlingen och innebär att forskaren är tydlig i det 

som ska undersökas. För att syftet ska vara specifikt bör studien avgränsas och smalnas av 

med inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier är de kriterierna som 

datainsamlingen ska inkludera, medan exklusionskriterier är det som studien exkluderar i sin 

datainsamling (Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna i denna studie var att patografierna 

skulle vara skrivna av unga kvinnor som är sjuka i anorexia nervosa under tiden de är mellan 

åldern 18-25. Syftet med denna studie är att beskriva hur unga kvinnor upplever att vara sjuka 

i anorexia nervosa. Resultatet kan förse sjuksköterskan med kunskap om hur hon kan erbjuda 

patienten en individanpassad vård. Därför skulle inklusionskriterier vara att de unga 

kvinnorna är diagnostiserade i anorexia nervosa. Böckerna skulle även vara skrivna på 

svenska för att undvika feltolkning och missförstånd av texten.  

Datainsamling 

Studien är baserad på tre patografier. Patografierna söktes via databasen Libris som är en 

databas för de svenska universitetsbiblioteken. Anorexia nervosa användes som sökord (2020-

04-20). Det resulterade 831 träffar på Libris. Sökningen avgränsades till det svenska språket 

som resulterade 308 träffar. Vidare lades biografier med genealogi till som en kriterier vilket 

gav 31 träffar. De böcker som exkluderades var diktböcker, böcker som inkluderade fler 

sjukdomar än anorexia nervosa, faktaböcker, patografier som var skrivna av anhöriga samt av 

unga kvinnor yngre än 18 år. Det var totalt 31 böcker som hittades på Libris. Det var 18 titlar 

och 14 sammanfattningar som lästes, för att sedan granska de patografier som var relevanta 

till studiens syfte. Totalt uppfyllde tre patografier inklusionskriterierna.  

Sökschema i libris:  

Tabell 1. Sökning av patografier i Libris 
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Sökord i 

Libris 
Antal 

träffar 
Lästa 

titlar 
Lästa 

sammanfattningar  
Uppfyller 

inklusionskriterier  
Antal valda 

patografier  

Anorexia 

nervosa 
831         

Anoreixa 

nervosa +  
Svenska 
  

308         

Anorexia 

nervosa +  
Svenska + 

Biografi med 

genealogi  

31 18 14 3 3 

 

Beskrivning av patografier:  

Patografi 1: 

Nordlund, T., & Bank, S. (2006). Genom helvetet: om fotboll, kärlek och anorexi. Stockholm: 

Big Bok.   

Tina var före detta damfotbollsprofil som drabbades av anorexia nervosa när hon var 25 år. 

Att spela fotboll var en trygghet för Tina, men efter att hon skadat sitt ben allvarligt var det 

omöjligt för henne att spela igen. Tina ville återgå till att spela igen, vilket gjorde att hon satte 

höga mål att träna och ändra sina matvanor för att bli starkare. I patografin berättar Tina om 

sin sjukdom och hennes fotbollskarriär. 

Patografi 2: 

Österberg, H. (2007). Varje dag har vi en liten tävling. Stockholm: Hjalmarson & Högberg.  

Patografin är baserad på Hanna som får diagnosen anorexia nervosa vid 21 års ålder. Hannas 

patografi är baserad på dagboksanteckningar där det förekommer beskrivningar av den 

mångåriga resan igenom anorexia nervosa och hur sjukdomen påverkade och förändrade 

hennes liv. Hanna beskriver i boken att hon har haft länge lågt självförtroende och självkänsla 
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vilket ledde till att hon ständigt var missnöjd med sig själv. Missnöjet satte spår inom Hanna 

och medförde i en överdriven träning, vilket gjorde att hon gick ner i vikt. 

Patografi 3: 

Alven, T. (2013). Viktig: från matmissbrukare till träningsförebild. Hoi förlag.  

Terese 19 år, jobbade som träningsinspiratör och levde ett hälsosamt liv. När hon flyttade till 

USA hade hon en rädsla inom sig om att träningsrutinerna skulle rubbas. Resultatet av detta 

blev en överdriven fysisk aktivitet i kombination med nyttig mat och matschema. Hon går 

från att vara osäker i sig själv i college, till att vistas i en ätstörningsenhet som patient. I 

patografin följs Terese kamp igenom anorexia nervosa, där hon beskriver känslor, upplevelser 

och förändringar som sjukdomen medför.  

Dataanalys  

Patografierna som användes till studien analyserades och granskades med en kvalitativ 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim  (2017). En innehållsanalys innebär 

en utplockning av meningsbärande enheter som svarar på studiens syfte, exempelvis ett 

stycke eller ett citat. Det är en fördel att att hela meningen beskrivs eftersom det inte ska 

finnas en risk för fragmentering, då budskapet i texten tappas bort. Därefter kondenseras den 

utvalda meningsbärande enheten till en kortare mening, för att sedan kodas. En kod är en 

etikett på en meningsbärande enhet som kortfattat beskriver innehållet genom att vara så 

textnära som möjligt för att förstå textens budskap. Därefter grupperas koderna till 

underkategorier och kategorier som presenterar syftet i meningen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). 

De tre patografierna som användes i denna studie lästes två gånger av vardera författare, för 

att inte förbise och missa data som är viktigt för syftet. Totalt var det 145 meningsbärande 

enheter som plockades ut från de tre patografier. När patografierna lästes, antecknades och 

markerades meningsbärande enheter samtidigt för att inte missa viktiga data. Samtidigt som 

det gjordes anteckningar skapades ett Google drive dokument för att sedan skriva ut 

meningsbärande enheterna som hittades, för att sedan kunna ta bort eller lägga till fler 

meningsenheter. När alla 145 meningsenheterna skrevs in i en tabell granskades de en 

ytterligare gång för att kontrollera om alla svarade på syftet. Ungefär 32 meningsenheter 

exkluderades då de inte ansågs vara relevanta för studiens syfte. Kvarstod det 113 



 
 

14 

meningsenheter som granskades en ytterligare gång innan nästa steg som Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017) benämner som kondensering. Därefter gjordes en kodning av 

meningsbärande enheterna och resulterade i koder som benämns som etiketter enligt 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Efter kodningen gjordes en ytterligare granskning 

av meningsbärande enheter och koder för att sedan se om det fanns en röd tråd genom 

processen. Författarna i denna studie var noggranna med att granska analysen så att innehållet 

i meningsenheterna inte skulle tappas. Den extra granskningen och noggrannheten gjordes 

även för att minimera feltolkning och för att öka trovärdigheten. Därefter blev koderna till åtta 

underkategorier och fem huvudkategorier. (Se figur 1.)  

 

Etiska överväganden 

Kvalitativ forskning är ett sätt att närma sig den enskilda individen. I Sverige bör all forskning 

som berör människor regleras av lag om etikprövning (2003:460) och personuppgiftslagen 

(1998:204), för att värna om och respektera människans värdighet och integritet. För att 

forskning ska accepteras enligt etikprövningslagen bör forskaren respektera människovärdet, 

och ta hänsyn till människans personliga integritet, hälsa och säkerhet. Personuppgiftslagen 

(1998:204) beskriver att om forskningen respekterar den enskilda individens integritet, bör 

även dennes sfär respekteras för att individen har rätt att hålla integriteten oskadd (Kjellström, 

2017). Enligt Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729) har 

författarna rätt att publicera sitt verkt till allmänheten, vilket då innebär en offentlighet för 

allmänheten. Detta innebär dock inte att på ett eller annat sätt korrigera innehållet då det kan 

vara kränkande och nedsättande mot författaren.  

 

Vid utplockning av data kan etiska problem uppstå. Den subjektiva berättelsen kan 

exempelvis dömas och feltolkas (Kjellström & Sandman, 2013). Genom hela processen av 

läsning och datainsamling från de tre patografierna togs det hänsyn till kvinnornas egna 

integritet och värdighet. Utgångspunkten var att vara objektiv och textnära vid 

sammanställning av kvinnornas upplevelser och personliga känslor av anorexia nervosa. 

Kjellström (2017) beskriver att göra-gott principen kan vara en central etisk princip som 

innebär att deltagaren inte skadas på något sätt, samt att studien har mer nytta än skada för 

personen. Denna studie gjordes i syfte om att sjuksköterskan ska få kunskap och en djupare 

förståelse för hur unga kvinnor upplever att vara sjuka i anorexia nervosa. Vilket kan bidra till 
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en individanpassad vård och en mindre risk för att patientens sjukdomslidande ska utvecklas 

till ett vårdlidande.  

 

Resultat 
Innehållsanalysen medförde fem huvudkategorier och åtta underkategorier som skulle svara 

på studiens syfte, vilket var att beskriva hur unga kvinnor upplever att vara sjuka i anorexia 

nervosa. (Se figur 1.).  

 
 Figur 1. Sammanställning av huvudkategorier och underkategorier. 

 

Kroppsuppfattningen är förändrad  

Kroppsuppfattningen är förändrad består av underkategorierna; Låg självbild, osäkerhet, 

värdelöshet och känslan av att inte duga och Jag känner mig överviktig, sluta äta. Under 

denna kategori beskrivs det hur de unga kvinnorna upplevde en förändrad kroppsuppfattning 

på grund av en ständig kritisk röst.  
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Låg självbild, osäkerhet, värdelöshet och känslan av att inte duga 

Analysen påvisade att de unga kvinnorna upplevde den enskilda kroppen annorlunda och en 

osäkerhet om sitt utseende. Under sjukdomsförloppet upplevde kvinnorna en strid mot två 

olika röster som berättade för dem vad de skulle äta och inte äta, eller om de skulle träna eller 

inte träna. Vardagen styrdes av en ständig kritisk röst som gjorde att kvinnorna tryckte ner sig 

själva och ansåg att de var odugliga och motbjudande. Tillvaron präglades av den kritiska 

rösten som styrde kvinnornas tankar och åsikter om sig själva. En känsla av att inte duga var 

något som alla tre kvinnor upplevde under hela sjukdomsförloppet, då de kände sig 

otillräckliga och missnöjda med hur de såg ut. 

 

”Mina ben är bara så ÄCKLIGA! Jag är FET, FET, FET!!! Äcklig jävla kossa och jag hatar 

mig själv. Jag är skam och duger inte till något. Jag är en pinsam människa” (Patografi 2, s. 

145).  

 

Citatet ovan är ett tydligt exempel på vilka tankar och åsikter som uppkommer och styr 

kvinnornas vardag. Att se på sig själv annorlunda och uppleva hat mot den egna kroppen var 

något som påverkade kvinnorna mot det mörka hållet. De upplevde en förändrad 

kroppsuppfattning och kände sig värdelösa på grund av känslan av att inte duga. Osäkerheten 

resulterade i att dessa unga kvinnor fokuserade mer på det yttre, det vill säga en strävan om att 

förändra sina utseenden. 

  

“Jag hade mitt mål klart för mig, “när jag landar i Sverige den 18 juni ska jag vara smal och 

snygg”. “Smal” och “snygg” var två ord som jag satte likhetstecken emellan” (Patografi 3, s. 

47). 

”Smal” och ”snygg” var två begrepp som var förknippade med varandra. Att vara  “smal” och 

“snygg” innebär att svälta sig och bli lycklig är något kvinnorna övertygade sig själva. Enligt 

de unga kvinnorna skulle viktnedgång göra så att de upplevde sig som snygga och tillräckliga. 

Det skulle göra så att de var perfekta och skulle därmed duga. Viktnedgången skulle även 

göra de omtyckta av andra runt omkring, därför kände de ett behov av att gå ner i vikt för att 

vara snygga.   
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Jag känner mig överviktig, sluta äta 

Upplevelsen av att vara överviktig trots undervikten var något gemensamt hos alla tre 

kvinnor. Den kritiska rösten fick en större plats inom kvinnorna och kontrollerade deras 

tankar och åsikter om kroppens yttre. Att känna sig överviktig trots undervikt var en 

upplevelse som ofta framkom i patografierna. Kvinnorna blev aldrig nöjda eller 

tillfredsställda med sitt utseende, vilket skapade en rädsla om att de skulle gå upp i vikt om 

inget gjordes. 

  

“Nu känner jag mig jättefet och äcklig. Jag måste skärpa mig. Får inte hålla på så här, då 

blir jag inte smal. Jag får ta det lugnt med ätandet resten av veckan” (Patografi 3, s. 53). 

 

Att känna sig överviktig och motbjudande påverkade självkänslan och sättet kvinnorna såg på 

sig själva, vilket påverkade matintaget. De upplevde maten som något negativt vilket gjorde 

att de successivt skapade schema för bestämda måltider med en punktlig mängd kalorier. I 

alla patografier var kvinnorna fixerade på mat, det vill säga att de satte regler för vad som 

skulle ätas. I en av patografierna var kvinnan väldigt noggrann med de regler som hon satte 

upp för mat. Till frukost åt hon till exempel en liten portion gröt med åtta russin och ett glas 

silverte och till lunch åt hon ett äpple.  

 

Jag hade som regel att tugga mig igenom en sked under en sida i boken. Jag fick inte 

ta mer mat förrän jag lyfte blicken till nästa sida. Jag tyckte om att äta, men jag ville 

äta så lite som möjligt under så lång tid som möjligt. Maximal njutning och minimalt 

med kalorier.  (Patografi 3, s. 52) 

 

Den kritiska rösten som kvinnorna alltid hörde kunde inte lämna dem ifred då de ständigt 

kände sig otillräckliga vilket gjorde att det sattes stränga regler på matintaget. Regler för mat 

och ätandet var centralt i kvinnornas vardag, för att inte gå upp i vikt och få oönskat fett på 

kroppen.  

 

Tillvaron präglas av känslor 

Den andra huvudkategorin är Tillvaron präglas av känslor och består av underkategorierna; 

Att känna rädsla, skam, ensamhet och en känsla av att isolera sig samt Att känna ångest. 
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Denna kategori beskriver att de unga kvinnornas vardag präglades åt olika känslor som 

påverkade de.  

Att känna rädsla, skam, ensamhet och en känsla av att isolera sig 

I analysen framkom det att alla kvinnor från patografierna upplevde en rädsla för nuet och 

framtiden. Det vill säga en rädsla för att gå upp i vikt samt en rädsla för vad som kommer 

hända om de fortsätter med viktnedgång. Tillvaron präglades av den kritiska rösten som 

ständigt fick kvinnorna att ifrågasätta sitt utseende samt sin existens. Trots att kvinnorna hade 

gått ner i vikt och hade bestämda matscheman, kände de sig inte tillräckliga. Oavsett vad de 

gjorde, ansåg de själva att de inte dög. De skämdes över sina kroppar och inbillade sig att folk 

runt omkring tittade nedvärderande på de. Detta resulterade i att kvinnorna kände hat mot sig 

själva, skam och isolerade sig därmed på grund av att de aldrig dög oavsett hur mycket de 

kämpade. Isoleringen och känslan av skam gjorde att de unga kvinnorna kände sig ensamma 

och utfrysta för att de var annorlunda och otillräckliga. En rädsla skapades inom kvinnorna 

om att förbli ensamma och utlämnade.  

 

“Är rädd för att bli ensam. Vem är jag utan anorexian. Den är min vän. Den gör mig lugn. 

Rädd för ångesten. Den är vidrig. Är rädd för att bli lämnad. Rädd att inte duga, att inte 

räcka till” (Patografi 1, s. 136). 

 Kvinnorna upplevde en förlorad identitet på grund av anorexia nervosa. De upplevde en 

rädsla av att bli ensamma, att inte duga, en rädsla för viktuppgång och en rädsla av att inte 

veta vem de är utan sjukdomen. Rädsla för viktuppgång ledde till att kvinnorna upplevde 

skam och isolering från omgivningen. De upplevde även att familj, vänner och vården inte 

förstod hur de kände. Ensamhetskänslan uppkom när ingen annan förstod vad kvinnorna gick 

igenom. Den kritiska rösten inom de greppade tag i kvinnorna och resulterade i en ökad 

motivering för att ytterligare gå ner i vikt. Kvinnorna ansåg att ju smalare man var desto mer 

skulle man accepteras av andra och därför skulle omgivningen även ta de på allvar.  

  

Att känna ångest 

Att känna ångest var en vanligt förekommande känsla som kvinnorna i patografierna 

upplevde. Kvinnorna upplevde ångest över den egna kroppen, matintaget och träning. Med 

tanke på att de alltid strävade efter att ständigt gå ner i vikt, pendlade tankarna mellan att 

antingen svälta sig eller att ägna sin tid åt överdriven fysisk aktivitet. Om kvinnorna tränade 

fick de ångest över att de äter mycket, och när de minskade matintaget upplevde de ångest 
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över att de inte tränade. Ångesten uppkom varje gång den kritiska rösten resonerade att de 

inte riktigt dög för att det fortfarande fanns oönskat fett som gör de motbjudande. I och med 

att viktnedgången inte visade positivt resultat enligt den kritiska rösten, skapades en 

ångestkänsla inom kvinnorna eftersom att de kämpade för att vara snygg och för att inte vara 

annorlunda. Ångesten kom oavsett om de åt lite eller tränade oerhört mycket, kvinnorna 

upplevde att de aldrig räckte till.  

 

“Jag har ångest om jag inte promenerar, och om jag promenerar får jag också ångest” 

(Patografi 2, s. 91). 

 

I citatet ovan beskrivs det tydligt hur en av kvinnorna upplevde ångest oavsett vad hon gjorde. 

Ångesten skulle uppkomma oavsett om hon promenerade eller inte. Ångesten skapade ett 

behov hos kvinnorna att isolera sig från omvärlden som i sin tur utvecklades till en 

depression. 

  

“Jag är inne i en depression igen. Och depression gör att jag blir såhär förlamad och tycker 

allt är så sorgligt” (Patografi 2, s. 148). 

 

Depression är även något som kvinnorna upplevde, men det var endast en av kvinnorna som 

blev deprimerad till följd av ångesten när hon var sjuk i anorexia nervosa. De andra kvinnorna 

kände sig inte deprimerade under sjukdomsförloppet, utan de hamnade i en svår depression i 

slutet av sjukdomsförloppet.        

 

Jag avskyr det jag ser 

Den tredje huvudkategorin är; Jag avskyr det jag ser och består av underkategorin; Att känna 

hat mot sig själv. Under denna kategori beskrivs det att kvinnorna utvecklade ett hat mot sig 

själva varje gång de upplevde sig överviktiga. 

 

Att känna hat mot sig själv  

Upplevelsen av självhat framkom många gånger i patografierna då de unga kvinnorna hatade 

sitt utseende och sin kropp, på grund av en inbillning av att vara överviktig. Självhatet 

påverkade matintaget ännu mer då det sattes stränga regler på att hoppa över vissa måltider 
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för att slippa gå upp i vikt. Kvinnorna kände att maten skulle direkt rubba ämnesomsättningen 

på så vis att fettet skulle direkt sätta sig på underhudsfettet.  

 

“Jag får inte äta såhär mycket. Magen är redan så stor. Jag hatar den, jag hatar allt fett” 

(Patografi 2, s. 25).  

 

En låg självbild och känslan av att inte duga kan ligga till grund för att känna hat mot sig 

själv. Även att aldrig nöja sig med sin insats eftersom att den kritiska rösten aldrig är nöjd 

med prestationen som man har för att gå ner i vikt. 

 

Att känna välbefinnandet 
Den fjärde huvudkategorin är; Att känna välbefinnandet och består av underkategorin: Att 

känna glädje vid viktnedgång. Under denna kategori beskrivs det att de unga kvinnorna 

upplevde välbefinnande, kontroll, starka och duktiga vid viktnedgång, när de inte åt mat eller 

blev av med maten.  

Att känna glädje vid viktnedgång 

När kvinnorna exempelvis hoppade över en måltid eller kräktes för att göra sig av med maten, 

upplevde de ett välbefinnande. Något annat som även gjorde de glada var när viktnedgången 

visade resultat. En känsla av välbefinnande och en känsla av att vara stark som uppfyller sina 

uppsatta mål.  De upplevde en styrka att inte äta det onyttiga före det nyttiga, eller att inte ens 

äta något, det vill säga att de kände att dem hade kontroll över sitt ätande och den egna 

kroppen.  

“Jag kände mig stark när jag valde nyttigt före onyttigt” (Patografi 1, s. 54). 

Välbefinnande upplevs mest vid viktnedgång då kvinnorna beskriver att dem kände sig 

“duktiga” och “starka” för att dem stod emot ätandet och viktnedgången sågs som något 

positivt.  

 

Jag känner inte igen mig, sjukdomen kontrollerar mitt liv 

Den femte huvudkategorin är; Jag känner inte igen mig, sjukdomen kontrollerar mitt liv och 

består av underkategorierna; Förnekelse och Jag är sjuk och jag vill bli frisk.  
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Förnekelse 

Det var vanlig att kvinnorna försökte förneka sin sjukdom under sjukdomsförloppet. De hade 

svårt att bemöta sina känslor och acceptera att dem var sjuka. De upplevde sig överviktiga 

trots undervikten, men de visste någonstans att de var sjuka men förnekade det. Trots att 

kvinnorna visste att de var sjuka ville de fortsätta svälta sig och gå ner i vikt för att enligt den 

kritiska rösten dög de aldrig oavsett vad de gjorde. Med tanke på att kvinnorna upplevde ett 

välbefinnande varje gång de minskade i vikt, ville de bevara välbefinnandet som de upplevde. 

Att gå ner i vikt var det enda som gjorde de glada och därför ville de inte få bort denna 

positiva känsla. Den positiva känslan hade även en mörk sanning som kvinnorna vägrade att 

erkänna. 

  

“För varje gång jag nekade mig något fick anorexin ett fastare grepp om mitt liv. Kroppen 

skrek efter näring och energi, gav mig huvudvärk för att få mig att lyssna, men jag ignorerade 

det blankt” (Patografi 3, s. 57). 

 

“Jag förstod inte hur jag skulle klara av att förändra mina tankar om mat, träning och min 

kropp på egen hand. Samtidigt hade jag för det mesta svårt att erkänna att vara sjuk och 

behövde hjälp” (Patografi 3, s. 89). 

 

Citaten ovan belyser hur svårt det kan bli att erkänna sitt dåliga mående, erkänna sitt tillstånd 

och att den egna kroppen är grävd i den mörka sanningen. Kvinnorna kände och såg på sig 

själva att de inte mådde bra men förnekade tillståndet och valde att istället lyssna på den 

kritiska rösten som fick dem att må bättre.  

 

Jag är sjuk och jag vill bli frisk 

 

Resten av dagen ligger jag bara i soffan och orkar inte ställa mig upp. När 

sådana saker händer så blir jag livrädd och kommer på att jag inte alls vill dö. 

Jag vill verkligen inte dö, jag vill bara må bra. Det är ju därför jag svälter mig, 

för att jag vill må bra. Jag tror att jag kommer att må bra på det här sättet. 

(Patografi 2, s. 71) 

 

Tankar om att inte leva kändes inte som en lösning för dessa kvinnor. När kvinnorna upplevde 

sjukdomslidande, kände de någonstans inom sig att de inte ville fortsätta skada sig själva för 
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att sedan dö. De negativa tankarna som handlade om mat och träning blev tillslut tröttsamt för 

kvinnorna, eftersom att de insåg hur allvarligt sjuka dem blev och ville därför må bättre igen. 

Att fortsätta svälta sig var ett sätt som de trodde att dem skulle må bättre av, men 

sjukdomsinseendet fick de att inse att självsvält och överdriven fysisk aktivitet inte är en bra 

fortsättning för att fortsätta leva. 

 

“Jag vill bli frisk och inte vilja gå ned i vikt. Jag vill inte vara rädd för att gå upp lite i 

vikt. Det är så jobbigt” (Patografi 2, s. 47). 

 

Kvinnorna hade en vilja att bli frisk och en vilja att må bättre men, upplevde en förlorad 

kontroll över sina liv och en kamp mellan döden och livet. I patografierna beskrivs det att den 

förlorade kontrollen handlade om känslor om att inte kunna ha kontroll över den kroppsliga 

och psykiska hälsan. I och med att de hade en stark vilja att må bra, ville de innerst inne inte 

fortsätta med sina matvanor. 

 

“Jag försöker så gott jag kan att smyga in mer nyttigt fett i min kost. Fett i form av 

avokado och lax. Måste försöka få tillbaka min mens” (Patografi 3, s. 64) 

 

En stark vilja om att må bättre fick de att försöka så gott de kunde för att må bra igen. Vägen 

dit upplevdes som svår, mörk och kämpig men med en egen vilja lyckades de ta små framsteg 

för en bättre hälsa. I citatet framkommer det ett tydligt exempel på att en av kvinnornas starka 

vilja, fick henne att sätta mål. Mål som tyder på att kroppen fungerar igen. 

 

Diskussion  
 

Metoddiskussion 

För att syftet i studien skulle besvaras utformades en kvalitativ studie med induktiv ansats. 

Eftersom syftet var att beskriva unga kvinnors upplevelser att vara sjuka i anorexia nervosa, 

ansågs metodvalet vara en lämplig metod för denna studie. Enligt Kristensson (2014) är 

kvalitativ forskning passande för studier som avser studera människors upplevelser av ett 

specifikt fenomen, eftersom forskaren studerar individen med en holistisk ansats. Det vill säga 

att forskaren inte studerar sjukdomen eller tillståndet, utan fokus ligger på att studera 

människans tolkning och upplevelser av sin sjukdom. Henricson och Billhult (2017) beskriver 
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att nyttjandet av kvalitativ forskning resulterar i en djupare förståelse för det som ska 

beskrivas.  

 

Metodvalet för studien var att utgå från patografier vilket ansågs vara passande, för enligt 

Bernhardsson (2010) är patografier personligt självskrivna texter där författaren beskriver sina 

upplevelser, känslor och tankar av sin sjukdom. Med tanke på att studien syftar till att 

beskriva unga kvinnors upplevelser, är det enligt Flensner (2014) passande att utgå från 

patografier. Kristensson (2014) beskriver att patografierna innehåller personers egna 

djupgående beskrivningar av sina upplevelser av sin sjukdom. Trots att patografier var en 

passande metod för studien, kan det även förekomma nackdelar med metodvalet. Det som kan 

vara negativt med patografier är att det ofta kan bli en feltolkning av den kompakta 

textmassan, som i sin tur kan leda till att fel meningsenheter plockas ut i innehållsanalysen. 

För att undvika feltolkning lästes patografierna två gånger av vardera författare i studien. Det 

togs även hänsyn till deltagarnas egna värdighet och integritet genom att vara objektiva och 

textnära genom hela studien (Kjellström & Sandman, 2013).  

 

Sökningen av patografierna gjordes i Libris som är ett databassystem för olika svenska 

universitetsbibliotek. För att få fram patografierna som valdes i denna studie användes tre 

sökord i databassystemet. De sökord som användes vid sökningen var anorexia nervosa, 

svenska och biografier med genealogi. Fler sökord kunde även ge goda resultat, men detta 

kunde även öka risken för att inklusionskriterierna inte skulle uppfyllas. För att sökningarna 

kunde resultera i patografier på andra språk än svenska. När de tre sökorden fogades in i 

Libris, resulterade det i flera patografier, men valde tre patografier som ansågs vara relevanta 

för studiens syfte och inklusionskriterier.  

 

Inklusionskriterierna i denna studien var att de valda patografierna skulle vara skrivna av 

unga kvinnor som är sjuka i anorexia nervosa mellan åldern 18-25. I denna studie utsågs 

kvinnor vara ett fokus, för att sjukdomen är vanligare bland kvinnor än män. Anledningen till 

att kvinnorna skulle vara mellan 18-25 år var för att enligt lag om etikprövning (2003:460) 

räknas en person under 18 år som barn. Om forskningen berör barn ska deras vårdnadshavare 

informeras och samtycka till forskningen, för att respektera människors personliga integritet 

och säkerhet. Ett annat inklusionskriterie i denna studie var att patografierna skulle vara 

skrivna på svenska, för att minska felaktig tolkning och missförstånd i språket. Om 

patografierna var skrivna på andra språk skulle det finnas en risk för felaktig översättning och 
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feltolkning enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017), som kan påverka studiens 

resultat. Därför valdes svenska patografier. 

  

De tre valda patografierna granskades och analyserades för att sedan ta ut fynd som svarar på 

syftet. Lundman & Hällgren Graneheim (2017) beskriver att författaren bör vara noggrann vid 

analys av en text för att minska risken för feltolkning. Kristensson (2014) belyser att 

triangulering ökar trovärdigheten och tillförlitligheten i en studie, vilket innebär att mer än en 

person tolkar och analyserar data för att stärka resultatet. Detta riskerar då inte att datan och 

resultatet färgas av en enskild persons tolkning. Båda författarna i denna studie var därför 

närvarande och noggranna med att plocka ut data och analysera, för att undvika feltolkning 

och styrka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. För att beskriva kvinnors upplevelser 

användes citat i resultatet för att stärka trovärdigheten i resultatet (Danielson, 2017). Vid 

referering av citat nämns inte författarens fullständiga namn, patografierna benämns som; 

patografi ett, patografi två och patografi tre. Detta för att ta hänsyn till människans integritet 

och säkerhet enligt personuppgiftslagen (1998:204), även om författarna själv har valt att 

publicera sina självbiografier till allmänheten. 

 

Tillförlitligheten i denna studie betraktas som hög, eftersom att studien har inkluderat flera 

personer från olika patografier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Något annat som gör 

denna studie tillförlitlig är att det förekommer bilagor som är tydliggörande och beskrivande 

för att ge en djupare förståelse. Även att författarna i denna studie har varit noggranna och 

försiktiga med innehållsanalysen enligt Lundman och Hällgren Graneheim, (2017), för att inte 

missa eller tolka författarnas subjektiva berättelse i de tre patografierna. Fastän denna studie 

betraktas som tillförlitlig ses den också som mindre trovärdig, eftersom att resultatet inte går 

att generaliseras. Detta för att resultatet är grundad på tre patografier som handlar om enskilda 

individers subjektiva och personliga upplevelser. Vilket innebär att den subjektiva 

upplevelsen kan skilja sig från någon annans och därför går resultatet inte att generaliseras 

eller överföras till en viss population (Kristensson, 2014). Mårtensson och Fridlund (2017) 

beskriver att om ett resultat har en låg generaliserbarhet kan även överförbarheten vara låg, 

eftersom att överförbarhet handlar om i vilken grad resultatet kan överföras. Å andra sidan 

kan överförbarheten enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) bli högre i studien om 

resultatet är tydligt beskrivet, samt att det enligt Mårtensson och Fridlund (2017) förekommer 

citat för att tydliggöra och öka verifierbarheten i studien. 

 



 
 

25 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva unga kvinnors upplevelse av att vara sjuka i anorexia 

nervosa. Upplevelserna som beskrivs är endast ur tre kvinnors perspektiv och innebär inte en 

generalisering av sjukdomens upplevelser. Resultatet i denna studie visade att de unga 

kvinnorna hade olika upplevelser av att vara sjuka i anorexia nervosa.  De centrala fynd som 

framkom ur kategorierna i resultatet var en förändrad självuppfattning, att känna rädsla, skam 

och ångest, att känna ensamhet samt att känna välbefinnande vid viktnedgång. 

Det första fyndet var en förändrad självuppfattning. Att en person får en förändrad 

självuppfattning tyder det på att personen har ett lidande.  Det förekommer tre perspektiv av 

lidande i vården; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Fyndet en förändrad 

självuppfattning är ett sjukdomslidande, eftersom att sjukdomslidande delas ytterligare in i 

själsligt och kroppsligt lidande. Eriksson (1994) beskriver att själsligt lidande kan orsakas av 

den bilden personen har av sig själv. I och med att de unga kvinnorna hade en förändrad 

självuppfattning kände de ett själsligt lidande. Kvinnorna kände sig motbjudande och ansåg 

att de inte dög oavsett vad de gjorde. Enligt Eriksson (1994) är lidande individuellt och unikt 

för varje person, och personen som har ett lidande kan uppleva en förlorad kontroll över sitt 

liv. De unga kvinnorna kände en förlorad kontroll över sina liv då de inte kunde kontrollera 

sina egna tankar och åsikter om sig själva. Tillvaron präglades av en kritisk röst som ständigt 

protesterade matintaget och de unga kvinnornas utseenden. Detta resulterade i att kvinnorna 

upplevde den egna kroppen som motbjudande och överviktig även om den var tunn och 

mager. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att upplevelser är en perception av hur en 

individ upplever sig själv i sitt egna tillstånd. Om kvinnorna upplevde en förändrad 

självuppfattning, var detta något som de själva gick igenom vilket innebär att ingen annan än 

den enskilda individen kan förklara den upplevda känslan. Eriksson (1994) belyser att en 

upplevelse är subjektiv och kan endast beskrivas av den enskilda individen.  

 

Det andra fyndet är att känna skam, rädsla och ångest. Kvinnorna i patografierna upplevde 

ångest över den egna kroppen, träning och matintaget. I och med att kvinnorna ständigt hörde 

den kritiska rösten kände de ångest oavsett vad de gjorde. Kvinnorna upplevde även en skam 

och rädsla för att gå upp i vikt, vilket styrks av (Attia & Timothy Wash, 2007; Skowrońska et 

al., 2019). Enligt Eriksson (1994) kan sjukdomslidande medföra ett själslig lidandet som 

innebär att patienten känner en kamp mellan rädsla, skam och ångest.  I resultatet framkom 



 
 

26 

det att det själsliga lidandet som kvinnorna upplevde förorsakades av sjukdomen. Det som 

även framkom i resultatet var att två av kvinnorna blev deprimerade till följd av ångesten 

under sjukdomsförloppet, medan den tredje kvinnan blev deprimerad i slutet av 

sjukdomsförloppet. Eriksson (1994) beskriver detta som att alla människor är sina egna 

individer och upplever därför saker och ting på olika sätt, vidare beskrivs att varje upplevelse 

är unik.  

 

Att känna välbefinnande vid viktnedgång är den tredje fyndet. Eriksson (1994) beskriver att 

lidande är en kamp mellan det goda och det onda, samt att lidande kan upplevas som något 

vackert och meningsfullt. Resultatet visade att kvinnorna insåg vilket lidande självsvälten 

medförde, men valde att fortsätta svälta sig själva på grund av att de kände välbefinnande. Att 

känna välbefinnande var det vackra och meningsfulla med lidandet som kvinnorna kände. 

Därför ville kvinnorna fortsätta känna de positiva känslorna som sjukdomslidandet medförde.  

 

Den fjärde fyndet är att känna ensamhet. Resultatet i denna studie visade att två av kvinnorna 

upplevde att de inte togs på allvar av vården eftersom att vårdpersonalen inte förstod vad 

kvinnorna gick igenom. De unga kvinnorna i studien kände sig utlämnade, vilket skapade ett 

tyst lidande. Då de kände sig ensamma och trodde att de inte var tillräckligt smala för att få 

professionell hjälp. Eriksson (1994) beskriver att lidande inte uppkommer endast vid närvaro 

av sjukdom eller sjukdomens konsekvenser. Patienten kan även känna lidande om denne inte 

blir förstådd av vården. Eriksson (1994) menar att vårdlidande kan inträda vid utebliven vård 

som också kan leda till ett tyst lidande hos patienten.  Människor är ständigt i behov av att 

deras upplevelser ska accepteras, bekräftas och begripas. Om människans lidande avvisas 

kommer denne att känna ensamhet och möjligheten att hitta en utväg från lidandet kan 

hindras. Med tanke på att vårdlidande inträder i en vårdrelation mellan patient och 

sjuksköterska, är det till stor vikt att vårdrelationen bedrivs på yrkeskunnande och kompetens. 

Enligt Jagielska och Kacperska (2017) kan en god kunskap om anorexia nervosa bidra till en 

personcentrerad vård för patienter som är sjuka i anorexia nervosa. Däremot beskriver King 

och Turner (2000) att en personcentrerad vård kan vara ett resultat av att sjuksköterskan har 

en djupare förståelse för patientens upplevelse av att vara sjuk i anorexia nervosa. Eriksson 

(1994) beskriver att det är viktigt att patientens upplevelser och unicitet inte förbises för att 

denne ska få en god och individanpassad vård.  
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Slutsats 
En av slutsatserna som framkom i denna studie var att de unga kvinnornas upplevelser av att 

vara sjuka i anorexia nervosa inte går att generaliseras. En upplevelse är subjektivt och 

personligt för den enskilda individen, vilket innebär att de som är sjuka i anorexia nervosa har 

olika upplevelser av sjukdomen. Resultatet i studien visade att de unga kvinnornas tillvaro 

präglades åt att duga. De ansåg att smalhet motsvarade skönhet. Kvinnorna styrdes av en 

kritisk röst som ständigt protesterade mot mat, ätande och kroppens figur. Vilket ledde till att 

de fick en förändrad bild av sig själva och kände sig överviktiga trots undervikten. Kvinnorna 

var missnöjda med sitt utseende vilket skapade ett stort lidande hos de. 

 

Som blivande sjuksköterskor anser författarna att det är viktigt att denna patientgrupp får en 

individanpassad vård eftersom sjuksköterskan kan komma i kontakt med denna 

patientgruppen överallt i hälso-och sjukvården. Därmed är det viktigt att ha kunskap och 

förståelse för hur patienter med anorexia nervosa upplever att vara sjuka. Denna kunskap kan 

bidra till att sjuksköterskan kan erbjuda patienten en individanpassad vård grundad på 

kunskap om anorexia nervosa och kompetens för att minska risken för ett vårdlidande hos 

patienten. Författarna i denna studien upplevde att det inte fanns tillräckligt med forskning om 

patienter med anorexia nervosa i åldern 18-25 år. Författarna i denna studie anser att det 

förekommer mer forskning om patienter med anorexia nervosa i tonåren, än äldre patienter 

som är sjuka i anorexia nervosa. Därför kan förslag på vidare forskning vara att vidare forska 

kring patienter som är sjuka i anorexia nervosa och inte är i tonåren. Detta för att 

patientgruppen ska kunna få en god vård grundad på kunskap om anorexia nervosa och 

förståelse för den enskilde individens subjektiva berättelse. 

 

Självständighet 
Genomförandet av denna studie har skett gemensamt av Nora och Mariya. Båda författarna 

har varit delaktiga och samarbetat genom hela arbetsprocessen. Sökningen av patografier och 

forskning gjordes av båda författarna för att inte förbise någon forskning eller patografi. 

Inledningen och bakgrunden fördelades jämnt mellan Nora och Mariya, då författarna 

arbetade ihop och hjälpte varandra när det behövdes. Metoden skrevs även gemensamt men 

Nora var ansvarig för metoddesign och Mariya var ansvarig för datainsamlingen. Resterande 

rubriker skrevs gemensamt med ett gott samarbete. Analysen gjordes enskild av båda 
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författarna då vardera författare plockade ut meningsbärande enheter. Därefter gjordes en 

gemensam sammanställning av datan för att sedan granska om datan var relevant för studiens 

syfte. Detta gjordes även för att öka trovärdigheten i resultatet. Gemensamt skrevs resultatet, 

metoddiskussion, resultatdiskussion och slutsats samt referenslistan. 
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BILAGA 1. 
 

  Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori 

Patografi 2.  Jag har så ont i magen. 

Sedan är jag fetare än 

någonsin. Mina ben är 

bara så ÄCKLIGA! Jag 

är FET, FET, FET!!! 

Äcklig jävla kossa och 

jag hatar mig själv.   

Jag är fetare än 

någonsin. Jag hatar 

mig själv. 

  

Hatar 

mig själv. 

Självhat. 

Patografi 1.  Om jag tränade si och så 

mycket kunde jag bara 

äta si och så mycket. 

Annars skulle jag bli 

tjock, annars skulle jag 

vara värdelös.  

  

Annars skulle jag bli 

tjock, annars skulle 

jag vara värdelös. 

  

Vara 

värdelös 

Värdelöshet. 

Patografi  3. Nu känner jag mig 

jättefet och äcklig. Jag 

måste skärpa mig. Får 

inte hålla på så här, då 

blir jag inte smal. Jag får 

ta det lugnt med ätandet 

resten av veckan. 

  

Nu känner jag mig 

jättefet och äcklig. 

Jag får ta det lugnt 

med ätandet resten 

av veckan. 

  

Känner 

mig 

jättefet 

och 

äcklig. 

Missnöje. 

 

 


