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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: I Sverige lever cirka 100 000 personer med någon typ av ätstörning och 

den mest omtalade är Anorexia Nervosa. Sjukdomen är allvarlig, långvarig och 

drabbar främst unga kvinnor. Ett flertal olika faktorer orsakar och påverkar 

utvecklingen av sjukdomen. Anorexia Nervosa är svår att behandla optimalt och kan 

kräva både psykiatrisk och somatisk vård. Även omvårdnaden av denna patientgrupp 

är problematisk, då vårdpersonalen uttrycker en svårighet att förhålla sig 

professionellt till patientgruppen som visar ambivalens kring sitt tillfrisknande. Syfte: 

Att beskriva upplevelser av att leva med Anorexia Nervosa hos unga kvinnor under de 

sex första månaderna efter utskrivning från slutenvården. Metod: En kvalitativ 

innehållsanalys tillämpades på fem bloggar från bloggportalen och Google. Bloggarna 

var skrivna av 18 till 21-åriga kvinnor som vårdats inom slutenvården för Anorexia 

Nervosa. Upplevelser av att leva med sjukdomen eftersöktes i deras bloggar de första 

sex månaderna efter utskrivning. 407 meningsenheter identifierades och grupperades 

efter likheter och skillnader i tre kategorier. Resultat: Kategorierna som framkom i 

analysen var Kampen mot beteendet, Kampen om självbilden och Kampens villkor. 

De tre kategorierna redovisar olika upplevelser av att leva med sjukdomen efter 

utskrivning från slutenvården. Slutsats: Positiva upplevelser, som att lyckas eller att 

få stöd var hälsofrämjande och upplevelser av utsatthet eller att misslyckas ledde till 

att beteendet relaterat till AN förstärktes. Klinisk betydelse: Studien kan leda till en 

större förståelse för personer med Anorexia Nervosa, vilket leder till att 

sjuksköterskan kan ge ett bättre bemötande och bättre omvårdnad. 

 

Nyckelord: Blogg, Anorexia Nervosa, Ätstörning, Eftervård, Posthospitala 

Upplevelser 

  



 

ABSTRACT 

Background: Approximately 100 000 people in Sweden are living with an eating 

disorder and the most frequently mentioned is Anorexia Nervosa. The disorder is 

severe, time consuming and primarily affects young women. Several factors affect the 

development of the disease. Anorexia nervosa is complex to treat and requires both 

psychiatric and somatic care. The nursing of the patients is found problematic, as 

health care staff expresses difficulties in meeting the group of patients, who are 

showing ambivalence about recovery. Aim: Describing the experience of living with 

Anorexia Nervosa in young women the first six months after discharge from inpatient 

care. Method: A qualitative content analysis was applied on five blogs that were 

found on bloggportalen and Google. The blog were written by 18 to 21 year old 

women who been treated for Anorexia Nervosa in inpatient care. The experiences of 

living with the disease were examined the first six months after discharge, 407 

meaning units were identified and sorted on similarities and differences to three main 

categories. Results: The categories were; The fight with the behavior, The fight with 

the self-image and The conditions of the fight. The three categories represented the 

experience of living with the disease after patient discharge. Conclusion: Positive 

experiences, such as succeeding in the treatment or feeling social support were health 

promoting. Negative experiences on the other hand, such as feeling vulnerable, 

reinforced the behavior related to AN. Clinical implication: The result may be used 

to increase the understanding of patients with Anorexia Nervosa, which could 

improve the nurse’s approach and nursing. 

 

Keywords: Blog, Anorexia Nervosa, Eating disorder, Aftercare, Post Hospital 

Experiences 
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INLEDNING 

Det finns cirka 100 000 människor i Sverige som lider av en ätstörning (Aila 

Gustafsson, Norring & Norring, 2014). Anorexia Nervosa, hädanefter AN, är den 

allvarligaste och mest omskrivna ätstörningen i dagens samhälle. AN drabbar främst 

unga kvinnor, då endast en tjugondel av nyregistrerade fall är män, och kan påverka 

tillvaron under flera viktiga år för den personliga utvecklingen och utbildningen 

(Sandeberg et al., 2009; Aila Gustafsson et al., 2014). 

 

Sedan slutet av 1990-talet har antalet inläggningar inom slutenvård av patienter som 

lider av AN tredubblats (Socialstyrelsen [SoS], 2009). Dessa patienter påträffas inom 

alla kategorier av vård, då de kan bli allvarligt somatiskt sjuka som en följd av sin 

ätstörning. En ökad förståelse för sjukdomen skulle kunna bidra till en mer 

patientcentrerad och effektiv omvårdnad. Personer med AN har en lång kamp tillbaka 

till vardagen och denna kamp väckte vårt intresse för att undersöka personer som 

drabbats av sjukdomen och deras erfarenheter. 

BAKGRUND 

Begreppet ätstörning har ingen vedertagen definition menar Norring och Clinton 

(2009a), dock definierar de begreppet enligt följande: 

 

Med ätstörning avses en ihållande störning i ätbeteende eller viktkontrollerande beteende, som 

påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande. Störningen skall inte vara 

sekundär till någon känd allmän medicinsk åkomma (t.ex. en hypotalamisk tumör) eller någon 

annan psykiatrisk störning (t.ex. ångestsyndrom). (Norring & Clinton, 2009a, s. 27.) 

 

Begreppet ätstörning beskrivs även av SoS (2009) där personens värdering kring sin 

kropp är av största betydelse och denna värdering yttrar sig i ett försök att kontrollera 

kroppen på ett sätt som är skadligt. 

 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - IV [DSM-IV] (American 

Psychiatric Association [APA], 2000) delar in begreppet ätstörning i tre olika 

kategorier, dessa är AN, Bulimia Nervosa [BN] och Ätstörning utan närmare 

specifikation [UNS]. AN innebär att personen utövar självsvält och blir således 
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undernärd. Diagnosen AN innefattar flera diagnostiseringskriterier, där det första är 

att kroppsvikten ska vara under 85 procent av den förväntade. Amenorré, avsaknad av 

menstruation under minst tre cykler, krävs för att personen ska klassas med 

sjukdomen AN. Mer psykologiska kriterier är att personen ska ha en intensiv rädsla 

för att gå upp i vikt samt en störd kroppsuppfattning. Kortare perioder av hetsätning 

kan även förekomma. BN kännetecknas också av perioder med hetsätning, som dock 

varar längre än tre månader i sträck med minst två tillfällen per vecka. Ätstörning 

UNS är den diagnos som används då personen uppfyller flera, men inte alla kriterier 

för övriga ätstörningar (APA, 2000). 

 

AN är den allvarligaste av ätstörningarna och leder ofta till behandling i slutenvård på 

grund av personens akuta självsvält och undervikt (SoS, 2009). Sjukdomen är ofta 

långvarig med en förhöjd risk för tidig död upp till tjugo år efter utskrivning från 

sjukhus (SoS, 2009). Även Ramjan (2003) beskriver att detta är en sjukdom som är 

svår att bli friskförklarad från och att fokus ska ligga på att få personen med 

sjukdomen att ändra sin uppfattning från att vara sin sjukdom till att motarbeta den för 

att kunna bli så frisk som möjligt. Författaren menar också att spår av sjukdomen 

kommer att kvarstå resten av dennes liv. Den vanligaste dödsorsaken är självmord 

relaterat till depression i samband till AN, detta speglas i att sjukdomen ofta orsakas 

av delvis psykologiska orsaker (SoS, 2009). 

Historik 

Historiken kring ätstörningar är lång och antydningar om tillstånd likande det vi idag 

kallar ätstörningar återfinns genom historien, de första väldokumenterade fallen av 

AN uppkommer kring mitten av 1800-talet (Soh, Touyz & Surgenor, 2006). Under 

åren beskrivs många fall av unga kvinnor som utövade självsvält runt om i världen 

och under historien har teorierna kring sjukdomens uppkomst varit många, dock 

övervägande psykologiska (Norring & Clinton, 2009b). Under mitten av 1900-talet 

började personer med AN behandlas inom slutenvården, dessa kliniker var från början 

inriktade på psykologisk behandling för att senare kompletteras med strikta 

vårdprogram för viktökning för att sedan utvecklas till moderna individuellt 

utformade behandlingsprogram innehållande familjeterapi och kombinerad öppen- 

och slutenvård (Norring & Clinton, 2009b). Utöver detta bedrivs mängder med 
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forskning och kvalitetsregister har även inrättats för vidare forskning och utveckling 

(Norring & Clinton, 2009b). 

Orsak 

Personer med AN beskriver sin sjukdom som en effekt av att må dåligt och att inte ha 

kontroll i sitt liv (Button & Warren, 2001). Thurfjell (2003) menar att personer som 

utövar självsvält känner att de får kontroll över sig själva och tycker att det visar att 

de är självkontrollerande och duktiga. Enligt patienterna i Button och Warrens (2001) 

studie var en bakomliggande faktor att det inträffade en kris i livet då sjukdomen 

utvecklades, till exempel relationer som upphörde eller skilsmässa i familjen. 

Patienterna i deras studie beskrev också orsaken till sjukdomen likt något som växte 

fram och därmed inte kunnat upptäckas eller förhindras innan sjukdomen brutit ut 

(Button & Warren, 2001). 

 

Clinton, Engström och Norring (2009) och Thurfjell (2003) menar att AN och dess 

utvecklingsprocess är mångfasetterad och komplex. Författarna menar att de drabbade 

har predisponerade faktorer som gör dem mer sårbara för att utveckla en ätstörning. 

Faktorerna kan vara den personliga utvecklingen, genetiskt arv samt kulturella- och 

sociala värderingar eller en, ofta på grund av puberteten, dålig självkänsla. Den 

predisponerande faktorn gör att personen blir extra känslig medan en utlösande faktor 

startar den faktiska utvecklingen av sjukdomen (Clinton, Engström & Norring, 2009). 

Därefter beskriver författarna att en vidmakthållande faktor gör att beteendet som 

startats upprätthålls. Dessa faktorer menar Thurfjell (2003) ofta är psykologiska och 

gör att personen hamnar i en ond cirkel och som gör sjukdomen svår att ta sig ur. De 

psykologiska faktorerna kan vara förväntningar från andra personer i omgivningen 

eller samhällets normer, vilket kan göra det svårt för personen att känna sig tillfreds 

med sin kropp och därmed vilja gå ner i vikt (Thurfjell, 2003). 

Behandling 

Behandlingen av AN skiljer sig mycket beroende på var patienten vårdas menar 

Benanze och Holliday (2013) då forskning saknas för att styrka en viss behandling. 

De menar att det finns studier som visar på att familjefokuserad behandling är bäst, 

men att dessa studier inte har en tillräcklig reliabilitet. Annan forskning som gjorts 

menar författarna är mindre trovärdiga på grund av små undersökningsgrupper eller 
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varierande beskrivningar av metoden som använts. Wallin (2009) menar att 

behandlingsalternativen ska väljas utifrån individens bästa och att familjen bör 

behandlas som en helhet. Att skriva in patienten i slutenvård ensam inte är optimalt 

om tillståndet inte är akut (Wallin, 2009).  

 

Benanze och Holliday (2013) beskriver att det komplexa sambandet mellan de 

psykologiska och fysiologiska problemen vid sjukdomen gör den svår att behandla på 

ett optimalt sätt. Vissa patienter ser sjukdomen som ett sätt att ha kontroll över sitt liv, 

och därmed något bra och skyddande, komplexiteten ligger i att det även är 

sjukdomen som kontrollerar patienten (Westwood & Kendal, 2012). En stor del av 

patientgruppen visar låg compliance, förmåga att följa behandlingens upplägg och 

mål, då 33-63 procent av personerna får återfall efter utskrivning (Zugai, Stein-

Parbury & Roche, 2013). 

 

Goddard et al. (2013) menar att slutenvårdens behandling för AN var mer effektiv än 

öppenvården när man ser till BMI-ökning. Dock var resultatet varierande och skiljde 

sig mycket från person till person. Dessutom hade patienterna inom slutenvården ofta 

ett lägre BMI vid inskrivning än de patienter som fick behandling via öppenvården 

(Goddard et al., 2013). 

 

Det finns ingen farmakologisk behandling för själva sjukdomen, istället riktar sig 

behandlingen till att lindra de psykologiska symptomen som uppkommer vid 

sjukdomen såsom depression, ångest och tvångsproblematik (Hägglöf, 2009).  

Att leva med AN 

Under sjukdomsförloppet lever personerna med AN i en ständig kamp som bryter ner 

dem både psykiskt och somatiskt (Colton & Pistrang, 2004). Sjukdomen beskrivs av 

patienterna både som en vän, ett sätt att få kontroll och känna sig duktig, men också 

som en fiende, vilket får patienten att må dåligt och känna sig fast i sitt beteende 

(Colton & Pistrang, 2004). Flera patienter beskrev avsaknaden av social samvaro som 

en konsekvens av sjukdomen (Button & Warren, 2001). Vidare beskrivs avsaknaden 

av den sociala samvaron som en oförmåga att kunna umgås på grund av den strikta 

dieten, då umgänge ofta innebär någon form av aktivitet som innefattar mat. Även 

relationen till familjen påverkas av sjukdomen, detta i form av att en del av patientens 
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identitet förloras i samband med att sjukdomen försvinner, och en tro att det är denna 

del som familjen bryr sig om får patienten att känna sig värdelös utan sin sjukdom 

(Button & Warren, 2001). 

 

Även lång tid efter behandling och utskrivning från sjukhus upplever patienter 

konsekvenser av att ha levt med AN (Button & Warren, 2001). Detta i form av 

kontrollbehov, även om dessa normaliseras och tar mindre energi med tiden (Button 

& Warren, 2001). En stor del av patienterna anser sig ha kvar vanor och mönster efter 

sjukdomen medan andra menar att de fortfarande är drabbade av sjukdomen flera år 

efter utskrivning (Button & Warren, 2001). 

Omvårdnad vid AN 

Studier visar att den vårdande relationen mellan patienten och sjuksköterskan är av 

central betydelse för behandlingen inom sjukvården (George, 1997; Zugai, Stein-

Parbury & Roche, 2013). För att uppnå detta ska sjuksköterskan visa empati, 

engagemang och tilltro eftersom patienten sällan själv tror på sin egen förmåga. 

Dessutom menar författaren att sjuksköterskan inte ska vara dömande, utan öppen och 

positiv (George, 1997). 

 

I omvårdnaden av AN patienter kan sjuksköterskan uppleva en frustration eftersom 

den vårdande relationen är svår att efterleva (King & Turner, 2000; Ramjan, 2003). 

Detta menar författarna har att göra med att patienterna ses som opålitliga eftersom de 

tenderar att ljuga för att slippa äta och ofta får återfall. Det är då svårt för 

sjuksköterskan att låta sig engageras eftersom detta kan leda till tankar om att ha 

misslyckats eller att bli personligt sviken (King & Turner, 2000).  

 

En god vårdande relation ger patienten en positiv upplevelse av vården och 

förutsättningar att följa behandlingen effektivare och snabbare bli frisk (George, 

1997). Den vårdande relationen förenklar även sjuksköterskans undervisningsarbete 

med patienten och möjliggör att krav kan ställas på denne, vissa patienter anser att det 

är lättare att följa behandlingen för att göra en omtyckt sjuksköterska till lags, än för 

sin egen hälsas skull (Zugai, Stein-Parbury & Roche, 2013). Att utlämna en del av 

kontrollen till sjuksköterskan upplevs som underlättande för patienten eftersom den 
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då inte behöver skuldbelägga sig själv för att äta, utan har någon annan att skylla på 

(Offord, Turner & Cooper, 2006). 

PROBLEMFORMULERING 

AN är en livshotande ätstörning som innebär en förvriden självbild och utövad 

självsvält, vilket leder till psykologisk och somatisk ohälsa. Sjukdomen har flera olika 

orsaker men utlöses ofta i samband med livskriser och vidmakthålls av individens 

behov att vara till lags med sina och andras värderingar. Det finns ingen 

standardiserad behandling för AN på grund av att sådan forskning saknas, men 

familjeterapi är att föredra framför inläggning om situationen inte är akut. En stor del 

av patienterna har svårt att följa behandling och får återfall. Detta kan bero på att 

patienten känner sig både bunden och trygg i sjukdomens mönster, som dessutom 

blivit en del av identiteten. Patienten känner sig ofta otillräcklig och behöver stöd och 

tilltro, både från andra och sig själv för att klara av att tillfriskna. 

 

Efter behandling i slutenvård är det upp till patienten att själv ta ansvar för 

tillfrisknandet. Studier som beskriver patienternas egna upplevelser om denna kritiska 

tid har betydelse för att öka förståelsen för denna patientgrupp hos vårdpersonal. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelser av att leva med AN hos unga kvinnor under de sex 

första månaderna efter utskrivning från slutenvården. 

METOD 

Design 

För att få svar på syftet har en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats använts 

utifrån bloggtexter. Den kvalitativa innehållsanalysen lämpar sig för att lyfta fram och 

vetenskapligt förklara levda erfarenheter i form av upplevelser och uppfattningar i ett 

textmaterial (Danielson, 2012; Hällgren Graneheim & Lundman, 2012). Den 

induktiva ansatsen användes eftersom analysen påbörjades efter att bloggarna 

granskats. 
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Urval 

Inklusionskriterierna var att bloggarna var skrivna av kvinnor i åldrarna 13-25, att 

bloggarna var skrivna på svenska och att informanten vårdats för diagnostiserad AN i 

slutenvården, samt att bloggarna innehöll inlägg i enlighet med syftet. Dessutom 

skulle den utvalda inläggsperioden datera 1 januari 2006 eller senare. 

 

Exklusionskriterierna var manliga författare, författare som inte hade någon 

ätstörning, författare med annan ätstörning än AN, författare med AN som inte 

behandlats i slutenvården, lösenordskyddade bloggar samt inlägg daterade 31 

december 2005 eller tidigare. 

Datainsamlingsmetod 

Bloggarna hittades med hjälp av en sökfunktion på webbsidan bloggportalen.se och 

via sökmotorn Google den 4 november 2014. 

 

På bloggportalen fylldes sökfältet för katalogpresentationer med sökorden inlagd och 

sedan slutenvård som gav 22 respektive 9 resultat. Samtliga 31 resultat lästes 

översiktligt, bland annat eftersöktes inläggskategorier som handlade om sjukdomen 

AN och information om informantens ålder samt kön i bloggpresentationen. 

Webbläsarens sökverktyg användes för att hitta ordet inlagd i texten och på så vis 

finna bloggens relevans till syftet, eftersom vissa nämnde ordet i en annan kontext 

(till exempel inlagd gurka). De fyra bloggar som besvarade syftet och 

inklusionskriterierna valdes.  

 

På Google användes sökorden anorexia, blogg och inlagd vilket genererade 5050 

resultat. De översta 50 resultaten lästes igenom översiktligt på samma sätt som i 

ovanstående sökning, av dessa valdes två ut som passade ihop med 

inklusionskriterierna. Övriga 48 träffar exkluderades på grund av att de började 

skrivas längre än sex månader efter inläggningstiden samt på grund av otillräckliga 

uppdateringar. 
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Tabell I. De 6 valda bloggarna i urvalet, varav en exkluderades efter genomläsning. 

Informant  Född 

(inlagd 

ålder) 

Utskriven Period till 

studien 

antal inlägg till 

studien 

Antal 

meningsenheter 

Informant 1 1989  

(18) 

okt 2007 

 

okt 2007 -  

mars 2008 

107 56  

Informant 2 1991 

(20) 

feb 2011 feb 2011 - aug 

2011 

143  96  

Informant 3 1992 

(21) 

feb 2013 feb 2013 - aug 

2013 

466  155  

Informant 4 1993 

(18) 

sept 2011 sep 2011 - feb 

2011 

93  81  

Informant 5 1996 

(18) 

feb 2014 feb 2014 - aug 

2014 

24  19  

Informant 6 

(Exkluderad) 

1996 

(18) 

feb 2014 
 

0  0  

    

833  407  

  

Dataanalys 

I denna studie granskades och analyserades manifest innehåll enligt Hällgren 

Graneheim och Lundman (2012). En induktiv ansats användes för att öppet och 

förutsättningslöst behandla texten. 

 

Alla inlägg från informanternas första sex månader efter ett slutenvårdstillfälle 

kopierades in i dokument som rådata. Rådatat lästes igenom individuellt av oss båda 

och diskuterades sedan för att jämföra uppfattningar av helhet och relevans till 

studien. I detta steg exkluderades Informant 6 eftersom hon var diagnostiserad med 

ätstörning UNS och inte AN.  

 

Inläggen lästes individuellt en gång till och de inlägg vars innehåll ansågs handla om 

att leva med AN grönmarkerades i rubriken. Därefter diskuterades inläggen med 

gröna rubriker gemensamt, för att minimera felaktiga bedömningar, om inläggen 

innehöll relevanta meningsenheter för studiens syfte. I ett nytt dokument skrevs 407 

meningsenheter upp på rader enligt Tabell II. Vi kondenserade var sin hälft av 

meningsenheterna och granskade sedan den andra hälften som den andra kondenserat 

för att minimera felbedömningar.  
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Därefter abstraherades det kondenserade materialet genom att tolkas i djupare 

innebörd och betecknades därefter med en kod i enlighet med Hällgren Graneheim 

och Lundman (2012). 

 

Tabell II. Exempel på tillvägagångssätt vid innehållsanalysen  

Informant Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

2 Nu tillåter jag mig 

själv att vila och 

äta, och även om 

anorexin försöker 

få sin röst hörd i 

min hjärna, så 

ignorerar jag det. 

Jag tillåter mig 

att äta och vila 

och ignorerar 

anorexins röst. 

Att trotsa 

rösten 

Våga förändra Kampen 

mot 

beteendet 

2 Efter tre år 

tillsammans 

bestämde vi oss för 

att gå skilda [sic] 

vägar. Jag är för 

sjuk för att ha en 

relation. 

Efter tre år tar vår 

relation slut för 

jag är för sjuk. 

Känna sig 

begränsad 

Passa in Kampen 

med 

självbilden 

3 Känns konstigt att 

tänka tillbaka på 

allt, tiden innan jag 

blev inlagd, tiden 

där och nu. Och jag 

är så tacksam, 

tacksam för den 

hjälp jag fått. 

Känns konstigt 

att tänka tillbaka 

på allt. Är 

tacksam för all 

hjälp jag fått. 

Tacksamhet 

för hjälp 

Relationer Kampens 

villkor 

 

Tabellen med fyra ifyllda kolumner (Informant, meningsenhet, kondenserad 

meningsenhet och kod) printades ut och varje rad klipptes isär till totalt 407 

textremsor. Dessa lades först i 13 preliminära grupper som sorterades efter liknande 

kodord. De 57 remsor som inte passade in i dessa grupper lades åt sidan. 

 

Grupperna granskades en i taget och sorterades in i totalt 17 stycken mer specifika 

grupper som även kunde fyllas med de 57 övriga textremsorna. De 17 grupperna 

namngavs efter innehåll som helhet och därefter sammanfördes liknande grupper till 

åtta stycken grupper, vilka utgör resultatets underkategorier. Dessa sorterades sedan 

ihop efter likheter och skillnader till tre kategorier. 



 10 

Etiska aspekter 

Texterna i de valda bloggarna var publicerade offentligt utan lösenordsskydd. 

Personerna hade frivilligt skapat en blogg där de personligt berättade om sina liv och 

inte skaffat sig bloggen på andras initiativ eller som behandlingshjälpmedel. Skärsäter 

och Ali (2012) menar att det är viktigt att skydda personernas identitet i forskning 

utifrån bloggar trots att materialet är publicerat. För att uppnå detta har alla namn som 

går att koppla till en viss person eller blogg avidentifierats. En risk som finns med att 

läsa personligt berättande text kan vara att den som läser blir engagerad och vill 

ingripa på något sätt. När detta sker är det viktigt att tänka på personens integritet och 

dennes rätt till anonymitet (Heilferty, 2011).  

 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är forskarens ansvar kring att visa både positiva och 

negativa resultat och inte vinkla eller överanalysera data i en viss riktning på grund av 

påtryckningar utifrån eller egna förväntningar (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har 

uppnåtts genom en kontinuerlig diskussion och en granskning av varandras skrivna 

texter och uppfattningar under arbetets gång. För att undvika att vinkla eller ge ett 

missvisande resultat har citat och exempel från analysen visats. 

RESULTAT 

I analysen har tre huvudkategorier med tillhörande åtta underkategorier identifieras, 

dessa redovisas i Tabell III nedan, informanternas fördelning i resultatet presenteras i 

Bilaga 1. 

 

Tabell III. Kategoriöversikt. 

Kampen mot beteendet Kampen om självbilden Kampens villkor 

Ambivalens 
 
Våga förändra 
 
Misslyckande 

Självhat 
 
Kontrollbehov 
 
Passa in 

Vardagen 
 
Relationer 

 

Kampen mot beteendet 

Informanterna kände ambivalens kring att trotsa sin sjukdom eftersom det var svårt att 

ändra på beteendet och de inte visste vad som väntade dem om de blev friska. 

Samtidigt hade de hopp om att bli friska och kände att de hade förmåga att trotsa 



 11 

sjukdomen. Känslan av att lyckas väckte vidare motivation till beteendeförändring. 

Samtidigt väckte känslan av att misslyckas eller stå still i förändringen uppgivenhet 

och distansering till situationen. 

Ambivalens 

Informanterna i bloggarna beskrev en ambivalens kring tillfrisknandet och att kunna 

leva ett vanligt liv, samtidigt tampades personerna med en ovilja att förändra sin 

kropp och sitt beteende. Denna ambivalens visade sig i de små bekymren i vardagen 

samt i personliga åsikter och tankar. De små bekymren kunde innebära att en 

informant kände sig lycklig över att ha gått ner ett halvt kilo i vikt, även om denne 

samtidigt skämdes över den lyckan. En större ambivalens handlade om tvekan inför 

själva tillfrisknandet, där fanns en vilja att vara frisk och inte kontrolleras av varken 

mattider eller vikttankar, men även en mycket stark vilja att gå ner i vikt. 

 

Det är så jävla jävla jävla dubbelt alltihop, jag vill vara lycklig och kunna umgås med folk och 

inte planera mina dagar efter mina mat-tider. Men samtidigt .... vet jag inte om jag vill något så 

mycket som jag just nu vill ner i vikt. (Informant 1) 

 

Ambivalensen beskrevs även som en rädsla inför framtiden, där framtiden sågs som 

något nytt och okänt medan det sjuka beteendet sågs som en del av informantens 

identitet eller trygghet. En känsla av att inte bli lycklig utan sjukdomen beskrevs, 

samtidigt som en insikt av att sjukdomen inte heller innebar lycka fanns. En informant 

beskrev rädslan för det friska livet som någonting att prova för att se om livet blev 

bättre, annars tröstade hon sig med att sjukdomen alltid gick att falla tillbaka på. 

 

Jag vet att vad som gör det svårt för mig att släppa anorexin är just den där rädslan för att inte 

bli lycklig. Men samtidigt vet jag att anorexin verkligen inte är vägen till lycka, tvärt om. Men 

det är bedövande. (Informant 3) 

Våga förändra 

En del i kampen mot beteendet var informantens vilja att förändra. Detta beskrevs 

som ett hopp om den bättre världen bortom sjukdomen, men också att insikt av den 

egna styrka att klara av förändring och beslutsamhet att ta sig igenom alla hinder på 

vägen. Beslutsamheten beskrevs som en stark vilja att klara av allt det svåra, såsom 

att till exempel äta alla måltider en hel dag, men också beslutsamhet kring att göra 

detta även kommande dagar. Informanterna beskrev även hoppet om ett bättre liv som 
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en bidragande faktor för att vilja förändra. Hoppet kunde innebära en tro på en bra 

framtid, en framtid utan sjukdomen, men beskrevs också i form av att se förändringar 

och våga tro att det hela tiden blev lite bättre och lättare.  

 

... vilken kamp det har varit. Men just nu känner jag att det börjar lätta. Att jag kan skratta, 

ärligt igen, att jag känner lust för saker i livet igen och att jag är trött på det här nu. Hej då 

anorexi jag gör slut nu. (Informant 3) 

 

Ett annat steg i kampen att våga förändra var att genomföra själva förändringen, detta 

beskrevs ofta som att göra tvärt emot och helt enkelt trotsa sjukdomen men också som 

en känsla av att något gick bra som förut varit svårt. Denna känsla var ofta kopplad 

till mat eller något som var en effekt av att äta bättre. En effekt av att äta bättre 

upplevdes av en informant då hon orkade något som hon inte orkat tidigare, i detta 

fall kunna stå upp och duscha istället för att sitta på en stol, eller att orka umgås med 

någon. En form av att trotsa sjukdomen var enligt informanterna att äta och göra 

precis det de själva ville och detta blev ofta följt av ångest, vilken informanterna var 

tvungna att ignorera för att klara av att genomföra förändringen. Detta kunde 

beskrivas av informanterna på följande vis: “Så jag krigade mot ångesten och gjorde 

allt det där jag hade planerat trots att låren kändes för stora, magen putade ut och min 

ärrade kropp kändes hemsk.” (Informant 2). 

 

Ett annat steg som innefattade en genomförd förändring och därmed ett framsteg var 

känslan av att ha hittat en metod eller förhållandesätt till maten som fungerade för just 

den enskilda informanten. Detta beskrevs av en informant som en längtan efter att få 

äta precis när hon kände för det och därmed beslutade hon sig för att göra det som 

funkade just för henne. Det var att följa sina mattider men samtidigt inte förbjuda sig 

själv att äta emellan för att få vardagen och maten att kännas bra men samtidigt gå 

ihop med ordinationen från sjukvården. En annan informant beskrev sin känsla av att 

ha hittat en lösning som passade henne då hon ätit extra mycket frukt och grönt. 

Dessutom kände hon sig tillfreds med sin matsituation, den perfekta lösningen för just 

henne bekräftades av en stadig viktkurva sedan några dagar tillbaka. 

 
Tror tusan att dagen har gått ganska så bra ändå! Och även om jag äter väldigt mycket frukt 

och grönsaker, så hoppas jag att jag fått i mig det jag ska. Woop woop! Har iaf inte gått ner på 
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några dagar (Informant 4) 

 

Sambandet mellan att vilja förändra och att faktiskt förändra var starkt, ofta ledde en 

förändring till mer motivation genom att informanten bevisade för sig själv att det 

faktiskt gick att ändra beteendet och att detta gick lättare än förväntat. Detta beskrev 

en informant på följande sätt: “Då satt jag fast i en hemsk cirkel som jag inte trodde 

gick att bryta. .... Impulserna fanns där under en lång tid efteråt, men helt ärligt, när 

jag väl bröt den onda cirkeln var det ganska enkelt.” (Informant 2). Ofta använde även 

informanterna detta som motivation till andra förändringar och blev mer energifyllda 

och motiverade när de väl bestämt sig. Därmed gick även förändringen lättare och gav 

ännu mer energi till kommande förändringar.  

Misslyckande 

En stor del av det som informanterna tog upp var känslan av motgångar, dessa kunde 

innefatta både att stå still i utvecklingen, men också att bli sämre, inte kunna stå emot 

eller att inte känna sig tillräckliga. En informant beskrev känslan av att stå still i 

utvecklingen, som en känsla av att stå och stampa på samma ställe medan en annan 

informant beskrev känslan av att inte vara tillräckligt stark och att inte kämpa 

tillräckligt då alla bönade och bad henne om att äta ordentligt. En annan informant 

beskrev ett misslyckande kring träningsrestriktioner som finns hos personer med AN, 

då de ska förbränna så få kalorier som möjligt, hon beskrev sin dag som ett 

misslyckande då hon inte kunde stå emot tankarna och gick ut och promenerade tills 

hon blev svettig samt slarvade med maten. 

 
Först var jag ute och gick alldeles för länge imorse, tills svetten rann och jag var helt slutkörd. 

Hejdå träningförbud. Sen åt jag bara en frukt till mellanmål och efter det tog jag vatten istället 

för mjölk till lunchen. Nejmen allvarligt talat, you go girl! Grym. (Informant 4) 

 

Ett sätt att hantera misslyckanden och jobbiga tankar var genom att distrahera sig 

själv och att försöka tänka på något annat, informanterna beskrev även behovet av att 

ha något annat att tänka på för att inte släppa in de jobbiga tankarna. En informant 

beskrev att hon inte hade något att göra en dag och att tankarna då kom ikapp henne 

och hon började grubbla och må dåligt. En annan informant distraherade sig själv med 

alkohol för att slippa tänka på allt jobbigt: “Jag älskar att vara full, det är bara då jag 
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känner mig fri. Fri från tankar (oftast), fri från ångest och bara helt jävla fri och 

lycklig” (Informant 1). 

Kampen om självbilden 

Informanterna var missnöjda med sig själva och sina kroppar. Rädslan för att tappa 

kontrollen över sig själva och bli överviktiga skapade ett kontrollbehov. 

Informanterna hade ett starkt behov av att känna att de passade in, men kände sig 

oftast begränsade och annorlunda. Men informanterna kunde även tycka att de var 

normala eller acceptera att de inte var så onormala som de kände sig. 

Självhat 

Informanterna skrev upprepade gånger att de var missnöjda med sig själva och detta 

bildade underkategorin Självhat. Kroppen var det vanligaste föremålet för självkritik, 

den beskrevs som tjock, vidrig och ej älskvärd. Informanterna ansåg att deras kroppar 

var enorma och att de förtjänade att lida för det. Dessutom undrade de hur andra 

skulle kunna uppskatta dem eftersom de själva inte klarade av det. “Jag vill så gärna 

bli frisk, men jag hatar mig själv så intensivt och det är sanningen. Jag är så 

fruktansvärt tjock. Så ful. Så värdelös och jag förstår inte hur någon står ut med mig.” 

(Informant 3). 

 

Självkritiken var även hård mot det egna jaget och visades som känslor av 

otillräcklighet. Flera av informanterna krävde att de presterade på topp för att inte 

hata sig själva vilket ledde till prestationsångest. Då en informant glömde bort att 

gratulera sin far på födelsedagen beskrev hon sig som världens sämsta dotter. 

Dessutom var informanterna nära till skam- och skuldkänslor över att inte vara 

tillräcklig. “Förlåt att jag är så tjock och ful och förstör för alla. Jag räcker inte till, för 

någon.” (Informant 3). 

Kontrollbehov 

Kontrollbehovet styrdes av rädsla för att tappa kontrollen och vad som då skulle 

hända. Oftast använde informanterna ordet panik och ångest för känslan. “Nu efter 

middagen när jag åt lite extra bröd har jag sån ångest, mest för att jag fortfarande är 

hungrig till och med. Känns som om jag släpper minsta på kontrollen kommer jag att 

bli fruktansvärt tjock.” (Informant 3). 
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Då informanterna stötte på jobbiga motgångar (tre informanter förlorade någon 

närstående) förstärktes kontrollbehovet och således tog AN större uttryck i deras 

vardag med matvägran och självhat. Kontrollbehovet skapade negativa känslor vid 

tankar som visade på svag självdisciplin, såsom tankar på onyttigheter och 

viktuppgång, Mardrömmar om pizza och sötsaker drabbade två informanter medan 

två andra informanter ville mäta sin mat i decilitermått, en vana de kämpade för att 

motstå. “Jag la upp min mat själv utan någon som helst koll på vikt eller mängd, 

SKIT JOBBIGT rent utsagt.” (Informant 5). 

Passa in 

Informanterna hade svårt att inte jämföra sig med andra individer. Detta gav upphov 

till lidande, men ändå kunde de inte låta bli att jämföra sig med de som var smalare, 

mer solbrända eller lyckligare. Samtidigt oroade sig informanterna för vad andra 

tyckte om dem. Lika mycket som de inte kunde låta bli att jämföra sig själva med 

andra kunde de inte undkomma att känna sig granskade och dömda av omgivningen. 

“Jag vet att det inte är sant att alla studerar min kropp varenda jävla gång de ser mig, 

men känslan är en annan. Jag vet inte hur jag skall fixa detta.” (Informant 1). Känslan 

av att inte passa in oroade informanterna och samtliga värderade det som en last att 

inte passa in. Detta utmynnade i skamkänslor över att reagera onormalt i andras 

sällskap. En av informanterna uttryckte hur dåligt hon mådde över en panikattack i 

skolan. “Panikångest i skolan .… gud vad jag skämdes. Så jävla onormalt. Flera av 

killarna i klassen såg mig. Mina tårar och min panik. De måste tro att jag var dum i 

huvudet.” (Informant 4). 

 

En annan aspekt som gjorde att informanterna kände sig annorlunda, var att AN 

begränsade deras vardag. Informanterna kände att de inte kunde delta i aktiviteter och 

sociala sammanhang med samma förutsättningar som andra och därmed inte passade 

in. 

 
Sommaren närmar sig med stormsteg och jag tycker det är så jobbigt så jag finner inte ord. Jag 

kommer inte att bada med andra. Inte sola heller. Jag har blivit en elefant. Elefanter badar inte, 

man sprutar vatten på dem. (Informant 1) 

 

Även om det inte var lika vanligt, kunde jämförandet ibland vara en positiv företeelse, 

till exempel då en informant kände att hon kunde övervinna sina begränsningar och 

visa sig “normal”, eller att hon lyckats bättre än andra. “Jag tror faktiskt att av dem 



 16 

som jag var inlagd med så har det gått bäst för mig efteråt …. Jag är så jäkla grym 

egentligen.” (Informant 1). 

 

Ibland kunde informanterna känna att de passade in och kunde acceptera sig själva 

och kroppen trots missnöje. “Jag är normalviktig. Inte överviktig. …. Man får försöka 

fokusera på dem delarna som man trivs med.” (Informant 2). Dessutom kunde de 

acceptera den situationen de befann sig i, en informant insåg att hon behövde använda 

en matklocka för att äta alla dagens mål, även om hon inte var hungrig. Informanterna 

behövde också finna sig i att det fick lov att vara jobbigt ibland med självkänslan 

“Känner mig fruktansvärt tjock idag. Vill kräkas på mig själv, men det är bara att stå 

ut.” (Informant 3). 

Kampens villkor 

Kampen utspelade sig mestadels inom den drabbades medvetande, men påverkades 

även av yttre omständigheter såsom hur hon upplevde sin vardag och relationer med 

vänner, vård och familj. 

Vardagen 

Vardagen var utförligt beskriven av informanterna och ofta kunde vardagens tillvaro 

skifta mellan att vara botten och uttråkande, en informant beskrev vardagen som 

enformig och som en enda väntan på att äta ännu en gång. Men vardagen kunde även 

vara toppen och informanterna njöt då av livet, detta beskrevs av en informant som en 

välfungerande vardag där både maten och livet i allmänhet flöt på, hon beskrev även 

en känsla av att njuta av tillvaron vid detta tillfälle. Ett annat tillfälle då en informant 

beskrev känslan av att njuta av vardagen var då hon träffade sin familj och vänner i en 

park för att umgås. 

 

En annan aspekt kring en god tillvaro i vardagen beskrevs ofta i form av att uppskatta 

och tänka på mat i positiv bemärkelse, en informant tänkte på dagens middag och 

uppskattade tanken på falukorv: “Middagen idag får bli något så enkelt som falukorv 

och makaroner. Haha, jag blir alldeles nostalgisk nu! Vilka minnen. Och det är ju 

himla gott också! Love it.” (Informant 4). 
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Relationer 

En annan viktig del i kampens villkor var de sociala relationerna, både i form av 

vårdkontakter och familj, men också vänner. Informanterna beskrev uppskattning till 

dessa, många informanter tillägnade hela inlägg till sina anhöriga där de tackade för 

att de funnits där, hjälpt och stöttat dem när de haft det svårt, men också en omtanke 

om dessa, att bry sig om samt en vilja att inte såra eller vara till besvär för sina nära 

och kära. Detta beskrevs av en informant som en sorg över att ha sårat och ha varit till 

besvär för andra då hon blev sjuk. 

 

Jag känner en sådan fruktansvärd sorg när jag tänker på alla människor runtomkring mig, som 

fanns i min närhet just då. Alla som såg mig falla. Alla som älskade mig och som jag 

fullkomligt struntade i och trampade på. Misshandlade genom att misshandla mig själv. 

(Informant 4) 

 

En annan viktig del av det sociala var informanternas behov av socialt stöd och 

närhet, de uttryckte en svårighet att lyckas med att äta då de var ensamma och då 

saknade det sociala stödet, en informant beskrev de ensamma måltiderna som en 

tillvaro då sjukdomen hade ett järnhårt grepp kring henne. Det stöd som 

informanterna kände då de fick vara sociala med andra människor ledde ofta till en 

känsla av framgång och att lyckas med något hos informanterna. En informant 

beskrev att hon tillsammans med sin bästis lyckats köpa nya kläder och beskrev att 

med henne klarade hon allt, medan en annan informant beskrev att hon lyckats äta 

mer än vanligt på en middag med sina vänner då hon haft trevligt. En annan informant 

beskrev vikten av att ha lyckats göra något tillsammans med sina boendestödjare, 

något som hon aldrig skulle klarat av att göra själv. 

 

Så himla bra med boendestöd, med hjälp av dem tar jag tag i grejer. Vi pratar inte bara om 

massa saker utan vi gör verklighet av allt det där som jag inte riktigt klarar av att ta tag i själv. 

(Informant 2) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Studiedesign 

Henricson & Billhult (2012) förklarar att en kvalitativ studie ger resultat av holistisk 

tradition, och kan inte generaliseras utanför sitt kontext. Även Preibe och Landström 

(2012) påpekar att resultatet av en induktiv studie aldrig ska ses som allmängiltig – 

även om den observerade delen i en population visade ett fenomen, betyder det inte 

att hela populationen är likadan. Med stöd av detta har denna studie behov av 

informanter som uppfyller studiens syfte, men inga informanter är mer kvalificerade 

än andra inom syftets ramar eftersom alla är unika. Litteraturstudie som metod valdes 

bort då antalet studier kring upplevelser av att leva med AN efter utskrivning från 

slutenvården var otillräckliga, därför valdes den kvalitativa innehållsanalysen då den 

kunde svara på studiens syfte.  

 

För att uppnå en tillräcklig mängd data till en kvalitativ innehållsanalys menar 

Dahlberg (1997) att berättelser från flera olika källor kan användas. I studien valdes 

textmaterial från bloggar till dataanalysen. Nationalencyklopedin beskriver en blogg 

som en personlig och öppen dagbok på webben, där personligt material kontinuerligt 

publiceras (Jansson, 2009). Fem bloggar valdes ut till denna studie för att samla vad 

vi ansåg var en rimlig mängd data. Totalt ca 500 sidor data innehållandes ca 800 

inlägg av varierande längd analyserades. En av bloggarna innehöll fler inlägg än de 

andra medan en annan blogg innehöll färre, båda inkluderades med motiveringen att 

det var innehållet som var det viktiga och inte antalet inlägg. I bloggformatet finns ett 

utrymme för anonymitet, vilket kan förebygga att författaren hämmas i sitt berättande 

av känsliga frågor på grund av personliga konsekvenser till yttrandet. Därmed kan 

författaren vara mer öppen och uppriktig vilket kan styrka valet av metod (Skärsäter 

& Ali, 2012). I Jämförelse med intervjumaterial influeras inte bloggar av 

datainsamlingsprocessen, eftersom bloggaren inte vet om forskaren eller dennes syfte 

i skrivande stund (Eastham, 2011). Genom att studera bloggar kan ordens innebörd 

analyseras och detta göra det möjligt att beskriva informanternas upplevelser vilket 

kan bidra till en ökad förståelse för personens livsvärld enligt Persson och Sundin 

(2012). 
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Urval 

Två bloggar hittades med hjälp av Google. Eftersom bara de 50 översta resultaten 

lästes igenom, blev urvalet påverkat av Googles prioriteringar av sökresultaten. 

Studien kan ha gått miste om bloggar som kunde varit relevanta för syftet, eftersom 

alla resultat inte granskades. Därmed finns det en möjlighet att vissa upplevelser av 

att leva med AN gått förlorade då vi inte granskat alla tillgängliga informanter. Detta 

kan dock försvaras med påståendet att alla bloggar är unika och har information att 

tillföra i en kvalitativ studie. En annan nackdel i sökningen av informanter var att 

anorexia inte användes som sökord vid sökning på bloggportalen. Detta eftersom fler 

relevanta träffar sågs då anorexia uteslöts, då de odiagnostiserade och de utan 

vårdkontakt filtrerades bort. 

 

Endast kvinnliga informanter valdes. Detta eftersom kvinnor har högre prevalens av 

AN och att vi främst fann bloggar om AN skrivna av kvinnor. Trots att ätstörningar 

har blivit vanligare bland män är endast en tjugondel av nyregistrerade fall män och 

har då oftast ätstörning UNS (Aila Gustafsson et al., 2014), därmed är en AN studie 

inriktad på kvinnor mer representativ i dagsläget.  

Trovärdighet 

Graneheim och Lundman (2004) poängterar att trovärdigheten i en studies resultat 

grundar sig på att data samlats in med en lämplig metod för att svara på syftet. Detta 

säkerställs i detta arbete av en detaljerad beskrivning av analysförfarandet. Texten 

analyserades så öppet och förutsättningslöst som möjligt för att undvika bias, vilket är 

lätt hänt vid en kvalitativ design (Polit & Beck, 2008). För att undvika feltolkningar 

har även gemensam diskussion och granskning av originaltexten och dess relevans till 

syftet varit ett återkommande moment under analysen. För att styrka resultatets 

trovärdighet har exempel från innehållsanalysen infogats för att påvisa att resultatet 

grundats på textmaterialet i enlighet med Dahlberg (1997). En faktor som påverkat 

vår objektivitet var känslan av att lära känna informanterna genom deras historier i 

bloggarna och en känsla av att värdera personernas trovärdighet när de skrev kan ha 

påverkat vilka meningsbärande enheter som togs ut ur texten eller hur dessa sedan 

tolkats. Till exempel skrev en av informanterna upprepade gånger att hon skulle göra 

en förändring utan att lyckas, vilket gav oss svårigheter i tolkningen av innebörden av 



 20 

dessa meningsenheter. Eftersom analysen genomfördes tillsammans kunde 

objektiviteten diskuteras så att resultatet kunde bli så opåverkat som möjligt. 

 

Denna studies giltighet styrks av att analysen utfördes tillsammans, att arbetet lästs 

igenom av andra och att alla informanternas bloggar innehöll upplevelser relaterade 

till syftet, detta i enlighet med Henricson (2012) samt Wallengren och Henricson 

(2012). Bloggar som studieunderlag har även brister i giltighet, då det är svårt att 

garantera att författaren är den som utges och skriver sanningsenligt (Skärsäter & Ali, 

2012). 

 

Studiens överförbarhet till andra kontext påverkas av hur väl resultatet är beskrivet 

och redovisats enligt Graneheim och Lundman (2004),  som även menar att en stor 

del av överförbarheten bestäms av läsarens uppfattning kring hur relevant resultatet är 

i andra sammanhang. Därför är det av stor vikt att beskriva resultatet rättvist och så 

opåverkat som möjligt av förförståelse och förväntningar, då detta kan påverka 

tillförlitligheten i studien (Hällgren Graneheim & Lundman, 2012). För att uppnå 

detta har en kontinuerlig diskussion förts under både analysen och i skrivprocessen då 

olika uppfattningar funnits som varit påverkade av förförståelse eller förväntningar på 

resultatet och därmed påmint varandra om hur dessa kan påverka resultatet. 

Resultatdiskussion 

Kampen mot beteendet 

Informanterna upplevde en ambivalens kring att ändra sitt tillstånd, vilket stämmer 

överens med tidigare forskning av Colton och Pistrang (2004), där relationen till AN 

beskrivs som både en vän som belönar och fiende som begränsar dem. Williams och 

Reid (2010) menar även att oviljan till att förändra kroppen bygger på en känsla av att 

inte ha bestämt sig för att bli frisk och inte ha full kontroll över sitt liv.  

 

Då informanterna kände att de lyckades motstå sjukdomens impulser kunde de känna 

salutogena tankar som stolthet och ökad motivation till att trotsa AN, vilket även 

påvisas av Masson och Sheeshkas (2009) påstående angående att personer med AN 

som har en god impulskontroll och kognitiv förmåga har lättare att tillfriskna. 
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Kampen om självbilden 

Informanterna upplevde flera känslor kring självvärdering. Från att hata sig själva och 

kroppen kunde de tycka att det fanns delar av livet och kroppen som de kunde 

acceptera. Forskning av Espeset et al. (2011) tyder på att alla individer med AN erfar 

kroppen på olika sätt. Vissa kan tycka att de är smala medan vissa kan tycka att de är 

tjocka oavsett vad fysiska mätvärden säger. En del har även svårt för att acceptera 

eller förstå hur deras kroppar ser ut, mätvärdena kan säga en sak medan synen i 

spegeln eller människorna i omgivningen säger en helt annan (Espeset et al., 2011).  

 

Den låga självkänslan hos informanterna skapade kontrollbehov. Om de kunde känna 

sig disciplinerade och duktiga orkade de lättare stå ut med sig själva. Därför ökade 

kontrollbehovet hos informanterna när de kände sig utsatta och mådde dåligt. Likheter 

finns med den självtröst Williams och Reid (2012) beskriver i samband med att 

kontrollera kroppen. Författarna menar att personer med AN tror sig bli mer älskvärda 

av andra om de svälter sig till en “perfekt” kropp. Budd (2007) menar att känslan av 

ensamhet skapar kontrollbehovet och att först när personen finner meningsfulla 

relationer kan kontrollbeteendet åsidosättas. 

 

Informanternas fluktuerande självbild berodde till viss del på vad de jämförde sig 

med. Efter att ha jämfört sig med bilder på modeller, kändisar eller vänner kunde 

självkänslan vara i botten. Jämförelse med andra ledde ofta till mer lidande och 

självhat vilket även Thurfjell (2003) bekräftar.  

 

Sjukdomen för med sig en rädsla för att umgås och därmed isolerar sig personen från 

det sociala livet (Button & Warren, 2001). Björk och Ahlström (2008) menar att 

patientgruppen drar sig undan på grund av att de känner en underlägsenhet i sociala 

situationer. Det är överförbart till informanterna i denna studie, då de upplevde en 

rädsla för sociala interaktioner som en konsekvens av att de inte ville visa sig 

onormala inför andra. 

Kampens villkor 

Espeset et al. (2011) beskriver hur personernas syn på kroppen kunde skifta snabbt, 

både från dag till dag, men också så snabbt som bara mellan timmar. I resultatet 

framkom även informanternas egna beskrivningar av att de kände sig okej tills något 



 22 

eller någon fick dem att känna sig tjocka och fula. Vanligtvis triggades dessa tankar 

av att informanten jämfört sig med andra eller misslyckats med något hon bestämt sig 

för att klara.  

 

Flera studier menade att kontakten med andra var en viktig del av tillfrisknandet 

(Federici & Kaplan, 2008; Nilsson & Hägglöf, 2006; Björk & Ahlström, 2008; 

Woods, 2004). Informanterna nämnde vid flera tillfällen att det sociala stödet var 

viktigt för dem, men också att det gått dåligt när de varit ensamma och hade behövt 

det sociala stödet. Enligt Nilsson och Hägglöf (2006) anser ca 40 procent av 

personerna som fått behandling för AN att det var de närstående som var den 

viktigaste faktorn för deras tillfrisknande, även Woods (2004) beskriver att vänner 

och familj var de viktigaste faktorerna för tillfrisknande hos de som ej var i kontakt 

med vården, vilket tyder på det sociala stödets stora betydelse. 

 

Ross och Green (2011) beskriver personer med AN och deras förhållande till vården 

och vårdpersonalen, de beskrev relationen till vårdpersonalen som något som växte 

fram och att relationen utvecklades till att släppa in, tycka om och lita på personalen 

allt eftersom. En liknande relation beskrevs till själva avdelningen, som till en början 

upplevdes som ett fängelse, där allt var kontrollerande och hotfullt, för att senare bli 

en trygg plats, där hjälp finns att släppa på sitt kontrollbehov i positiv bemärkelse. 

Denna relation till vården och vårdpersonalen beskrevs av informanterna som en 

längtan tillbaka till sjukhuset eller som en längtan till vårdpersonalen som alltid fanns 

där och stöttade. Enligt Ross och Green (2011) är även vårdtiden en tid för att kunna 

slappna av, släppa ut alla känslor och att börja hitta sig själv igen bortom sjukdomen. 

Informanterna beskrev sin tid efter sjukhusvistelsen som en början till att lära känna 

sig själva igen och börja acceptera sig själva som de var utan sjukdomen, vilket tyder 

på en startad process till självacceptans redan på sjukhus. 

Slutsats 

Informanterna beskrev flera olika upplevelser kopplade till AN de första sex 

månaderna efter utskrivning. Kampen mot sjukdomen, Kampen om självbilden och 

Kampens villkor är tre centrala kategorier som påverkade varandra och personens 

förmåga att bekämpa AN. Vid motgångar i livet fick AN större inflytande i den 

studerade gruppen, i form av självhat och kontrollbehov. Detta försämrade 
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egenvården och compliance till behandlingsplanen. Samtidigt verkade positiva 

upplevelser hälsofrämjande och sociala interaktioner var en av de viktigaste 

faktorerna för att tillfriskna. 

Klinisk betydelse 

Det är troligt att personal inom hälso- och sjukvården kommer i kontakt med en 

person som har AN och behöver då kunskap om hur det är att leva med sjukdomen för 

att kunna erbjuda god vård. 

 

Individer med AN är i stort behov av stöd och omvårdnad för att ta upp kampen mot 

sin sjukdom. I studien framkommer den sjukes upplevelser och med hjälp av dessa 

kunskaper kan sjuksköterskan uppnå en holistisk bild vid det kliniska arbetet kring 

patientgruppen. Därmed kan sjuksköterskan erbjuda ett bättre stöd och bidra till en 

effektivare omvårdnad. 

Förslag på vidare forskning 

Under beskrivandet av behandling framkom att det inte finns någon standardiserad 

behandlingsmetod. Mer omfattande forskning krävs för att bedöma vilken behandling 

som är mest effektiv. 

 

Ätstörningar har blivit vanligare bland pojkar och män. En tjugondel av alla 

nyregistrerade ätstörningar är tillskrivna det manliga könet. För att sjukvården ska 

kunna erbjuda individanpassad omvårdnad behöver även det manliga perspektivet på 

sjukdomsupplevelsen betraktas. Därmed finns relevans för forskning inriktad på män 

med ätstörningar. 

Författarnas insatser 

Studiens upplägg och ämnesval diskuterades och planerades tillsammans. 

 

Under skrivprocessen har vi båda läst igenom arbetet och bearbetat texten oavsett 

vem som tagit fram originaltexten. EU fokuserade mer på att leta fram och formulera 

data till bakgrunden och etiska aspekter medan RM fokuserade på att beskriva 

metoden och analysen.  

 

Hela analysprocessen genomfördes tillsammans för att minska subjektiva utfall. 
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Skrivprocessen av resultatet delades upp så att RM beskrev kategorin kampen om 

självbilden medan EU beskrev kategorierna kampen mot beteendet och kampens 

villkor. För att bekräfta samstämmighet och resultatets tydlighet läste båda författarna 

igenom och bearbetade resultatet i sin helhet ett flertal gånger. EU har tagit fram 

grunden till diskussionen medan RM kompletterat med mer data samt bearbetat och 

strukturerat upp textmassan. RM skrev slutsatsen och skrev tillsammans med EU 

sammanfattning och abstract medan den kliniska betydelsen tillsammans diskuterades 

fram och formulerades, dock har båda läst och bearbetat all text för att få ett så tydligt 

och korrekt språk som möjligt. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Resultatöversikt 

 

Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 Informant 5 Antal koder 

Kampen mot beteendet      192 

Ambivalens X X X X X 29 

Våga förändra X X X X X 110 

Misslyckande X X X X X 53 

Kampen om självbilden 
     

126 

Passa in  X X X X X 72 

Självhat X X X X 
 

30 

Kontrollbehov X X X X X 24 

Kampens villkor 
     

89 

Vardagen X X X X X 32 

Relationer X X X X X 57 

     

Totalt 407 

 


