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Studien utgår från en kvalitativ metod med en hermeneutisk 

utgångspunkt där semistrukturerade intervjuer har samlat in datan. 

Syftet med studien var att belysa behandlares uppfattningar om 

behandlingsmetoder för Anorexia Nervosa hos unga flickor, 13-19 

år. Problemformuleringarna var: Hur behandlare använder de 

behandlingsmetoder som finns, hur behandlare uppfattar de 

behandlingsmetoder som finns samt hur uppfattar behandlarna 

behandlingen i framtiden. Resultatet visar på att familjeterapi är 

den ledande behandlingsmetoden då familjen har en betydande roll 

för flickans tillfrisknande. Behandlarna uppfattar att 

behandlingsmetoderna fungerar, men att det krävs att patienten får 

den behandling hon behöver. I framtiden ser behandlarna inte att 

det är metoderna eller behandlingen som ska förändras, utan 

samhällets syn på sjukdomen och ideal bör förändras. 
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INTRODUKTION 

Under tiden på utbildningen ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och 

missbruksvård” 180hp vid Linnéuniversitetet i Växjö och vidare i arbeten inom 

psykiativerksamheter har det funnit sig intressant att skriva om sjukdomen Anorexia 

Nervosa. Sjukdomen är idag mest känd som en ätstörning som går ut på att svälta sig 

smal och drabbar främst unga flickor. Sjukdomen klassas som svårbehandlad för att det 

finns många olika orsaker till att den utvecklas, den är med andra ord en multifaktoriell 

sjukdom. Det är oftast under tonåren sjukdomen utvecklas då man börjar skaffa sig en 

egen identitet och självbild. Dock är det inte bara tonåringar som blir sjuka, utan även 

barn och vuxna kan insjukna. Gemensamt för dem är att självbilden är vriden då fokus 

hamnar på kroppens utseende och generellt ser sig personerna som större än vad de i 

själva verket är (Wallin, 2000). 

När det gäller behandling för denna sjukdom finns det flera metoder att använda sig av 

beroende på vad patienten behöver. Det handlar om att som behandlare kunna anpassa 

varje metod till den specifika patienten som behandlaren har framför sig. Det viktiga är 

att ta med alla olika orsaker när man överlägger vilken metod som bäst kommer att 

fungera för patienten. Problemområdet för denna studie blir därför att ta reda på hur 

behandlare i såväl öppenvård, mellanvård, slutenvård och tvångsvård uppfattar 

behandlingen av Anorexia Nervosa hos unga flickor, 13-19 år. Det är med andra ord 

behandling av de unga flickor som har diagnostiserats med Anorexia Nervosa och inte 

behandling för dem som faller inom ramen för Ätstörning Utan Närmare Specifikation 

(UNS) vars symptom i vissa fall liknar diagnoskriterierna för Anorexia Nervosa. 

Målgruppen är vald utifrån eget intresse och för att det är en passande målgrupp när 

man ska undersöka något som är behandlingspedagogiskt intressant (det förklaras mer 

ingående nedan). 

Mycket forskning som har skett om sjukdomen visar på att det är en mycket allvarlig 

sjukdom som det finns för lite kunskap om på alla plan. Ghaderi & Parling (2007) 

menar att det saknas vetenskaplig forskning på behandlingsmetoder för Anorexia 

Nervosa. De menar att det inte finns någon behandlingsmetod som fungerar 

övergripande för alla med sjukdomen Anorexia Nervosa eller att någon visar sig 

fungera bäst. Att undersöka hur behandlarna uppfattar behandlingsmetoder för Anorexia 

Nervosa kan ses som ett steg i rätt riktning i utvecklingen av detta område. Wallin 

(2000) menar vidare att sjukdomen är en allvarlig sjukdom som ska tas på högsta allvar 

och behandlas så tidigt som möjligt innan den riskerar att bli en kronisk del hos den 

drabbade. Det säger mycket om varför forskningen bör utvecklas inom området och 

varför forskning inom behandlingen av sjukdomen bör utvidgas. Om fler studier görs 

kring hur behandlare uppfattar behandlingsmetoder kan det vara en del i ett led att 

utveckla och effektivisera behandlingen så att personer med sjukdomen kan få den hjälp 

de behöver så snart som möjligt. 

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är denna studie intressant främst för att 

målgruppen i sig är direkt relevant som nuvarande eller blivande patienter för kollegor. 

Det är även viktigt att som behandlingspedagog kunna begripa de begrepp och metoder 

som används för att få en bättre förståelse för området. I ett vidare perspektiv är det 
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även av vikt att samla behandlares synpunkter på behandlingen för att kunna utveckla 

förbättringar av behandlingsvården för Anorexia Nervosa. Det är dock inte bara riktat 

till behandlingspedagoger, utan även andra yrkesutövare inom behandling av Anorexia 

Nervosa hos unga flickor kan ha nytta av denna studie. Vidare kan även chefer för 

verksamheter där behandling av Anorexia Nervosa bedrivs använda studien för att få 

perspektiv på hur behandlare uppfattar behandlingen och vad de har för synpunkter på 

eventuella förbättringar i behandlingen. 

Bakgrund 

I denna del kommer en redogörelse för hur sjukdomen Anorexia Nervosa 

diagnostiseras, vad det är för sjukdom samt hur den kan yttra sig. Vårdformer, 

behandlingsmetoder och behandlares syn på behandlingsmetoder kommer även 

redovisas. 

Begrepp 

Begreppet behandlare kommer användas som ett samlingsbegrepp i denna studie för alla 

de personer som arbetar i direkt behandling av Anorexia Nervosa hos unga flickor. Det 

kan vara yrken som behandlingspedagog, vårdare, skötare, sjuksköterska, terapeut m.m. 

Begreppet patient kommer att användas som samlingsbegrepp för de personer som 

behandlas för sin sjukdom, Anorexia Nervosa. 

Kriterier för Anorexia Nervosa 

DSM-IV (American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistic Manual) har 

följande kriterier när diagnos ska ställas gällande Anorexia Nervosa. Den innefattar 

kriterier för psykopatologi, beteende och kroppsuppfattning. En person anses frisk när 

hon inte längre uppfyller kraven (Paulson-Karlsson, 2004 s. 8): 

 Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och 

längd (t.ex. viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 85 

% av den förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen fortfarande växer, vilket 

leder till att kroppsvikten är mindre än 85 % av den förväntade). 

 Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han 

eller hon är underviktig. 

 Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet 

påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga 

kroppsvikten. 

 Amenorré hos menstruerande kvinnor, d.v.s. minst tre på varandra följande 

menstruationer uteblir. (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon 

endast menstruerar till följd av hormonbehandling, t.ex. med östrogen.) 

 

Specificera typ: 

 



 

3 

Med enbart självsvält (typ 1): under den aktuella episoden av Anorexia Nervosa har 

personen inte regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (d.v.s. 

självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang). 

 

Med hetsätning/självrensning (typ 2): under den aktuella episoden av Anorexia 

Nervosa har personen regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder 

(d.v.s. självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller 

lavemang). 

Sjukdomen Anorexia Nervosa 

Enda sedan medeltiden har kvinnor svält sig själva för att det bl.a. har varit religiöst 

knutet men också för att bevisa för andra att de har kontroll över sin egen kropp. Först 

år 1874 fick Anorexia Nervosa sitt mediciniska namn och beskrivning av William Gull 

(Wallin, 2000). Anorexia Nervosa beskrivs idag som en sjukdom som främst drabbar 

unga flickor och där personen svälter sig själv. Sjukdomen klassas som en 

multifaktoriell sjukdom där flera orsaker ligger bakom utvecklandet av sjukdomen 

(Klein & Walsh, 2003). Se mer i kapitel ”Faktorer till uppkomst av sjukdom”. Anorexia 

Nervosa är en sjukdom som påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. Sjukdomen 

är mycket vanlig då den finns i hela världen, främst i västvärlden, och den ses som en av 

de vanligaste kroniska sjukdomarna bland unga flickor och kvinnor (Beumont & Touyz, 

2003). Omkring 1 % av alla unga flickor lider av sjukdomen i Sverige (KÄTS, 2007; 

Wallin, 2000).  

Svältandet är den centrala delen för en person med Anorexia Nervosa där 

kroppsfixering är vanligt. Ofta har de en väldigt vriden verklighetsuppfattning liksom 

vriden självbild med en låg självkänsla som grund. Många gånger ser de sig själva som 

mycket större än vad de egentligen är. Detta brukar leda till en djupare svält och större 

viktnedgång och många gånger inser personen inte själv i vilken fara hon är. Vid svår 

svält, som vid Anorexia Nervosa, sker förändringar i kroppen. Ofta drabbas de 

kognitiva funktionerna negativt såsom försämrat minne, koncentration och 

uppmärksamhet. Det blir därför vid dessa tillfällen väldigt svårt att genomföra 

behandling där dessa kognitiva delar tillämpas. Vidare kan även humöret påverkas 

starkt genom att personen blir mer lättirriterad men även tecken på depression är vanligt 

(Klein & Walsh, 2003). P.g.a. den nedstämdhet som ofta drabbar den sjuka är det även 

vanligt att personen kan ha självmordstankar. Detta är inget som går att se mellan 

fingrarna, utan ett tidigt ingripande av behandling är viktigt för att det inte ska gå så 

långt. Faktum är att av alla psykiatriska sjukdomar som finns är Anorexia Nervosa en av 

de sjukdomar som har högst mortalitet (Paulson-Karlsson, 2004). Förutom självmord 

kan mortaliteten bero på hjärtstillestånd och infektioner p.g.a. svälten (Beumont & 

Touyz, 2003).  

Faktorer till uppkomst av sjukdom 

Det har länge spekulerats i varför vissa människor väljer att svälta sig själva. Wallin 

(2000) spekulerar kring om varför individer svälter sig själva. Han menar att det kan 

vara allt ifrån biologiskt medfött, psykisk ohälsa, dålig relation i familjen, skapandet av 

en social identitet, känslomässiga problem och att kunna hantera livets förändringar 
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m.m. (Wallin, 2000). Andra teorier säger vidare att familjestrukturer även står bakom 

sjukdomen, främst hos familjer som är överbeskyddande, konfliktundvikande och 

ytliga. Detta påverkar tonåringens behov av oberoende och kontroll utanför familjens 

egen struktur (Lock Brandt, Woodside, Agras, Halmi & Johnson 2006). Att 

familjestrukturen är väldigt avgörande återkommer i stort sett i all forskning. Det tycks 

vara så att det är bland dessa familjestrukturer, överbeskyddande och 

konfliktundvikande m.m. där man kan finna dessa tonåringar (Wallin, 2000). 

I ett vidare perspektiv har även samhället och media ett stort inflytande över unga 

flickors välmående då det ställs höga krav på hur kvinnokroppen ”ska” se ut. Unga 

flickor påverkas mycket av framgångsrika kvinnor som har den ”perfekta” kroppen och 

som dessutom är populära hos män och pojkar. Det kan bli en så pass stark påverkan att 

vissa unga flickor tar Anorexia Nervosa som skydd för att slippa växa upp till en vuxen 

kvinna och vad som händer är att kroppen stannar av i sin utveckling (utebliven mens 

m.m.). I och med det behöver dessa unga flickor inte möta alla krav som samhällets 

ideal har på kvinnokroppen (Wallin, 2000). 

Självkänsla är även en central del i dessa unga flickors mående. Det visar sig att en 

person med Anorexia Nervosa generellt sett har lägre självkänsla vilket i sin tur 

påverkar den respekt de ger sig själva. Deras fixeringar vid mat, kalorier och viktfobi 

hänger även ihop med den låga självkänslan och den negativa syn de har på sig själva 

(Karpowicz, Skärsäter & Nevonen, 2009). 

Vad många forskare kommer fram till i slutändan är att sjukdomen är en multifaktoriell 

sjukdom. Det är oftast inte bara en orsak som ligger bakom sjukdomen utan flera olika 

(Klein & Walsh, 2003; Wallin, 2000). 

Vårdformer 

Vid behandling av Anorexia sker den mesta behandlingen i öppenvården. Detta sker så 

länge patienten själv kan behålla kontakt med behandlaren. Om det inte fungerar med 

behandling i öppenvården, då patientens problematik är mer omfattande och behöver 

mer behandling, kan det krävas dagvårdsbehandling. Detta sker under dagtid, oftast fem 

gånger i veckan. För en del patienter räcker inte dagvårdsbehandlingen till då de även 

behöver behandling under kvällar och helger. Vid dessa fallen finns så kallad dygnet-

runt vård som man kan använda sig av och även kombinera med 

dagsvårdsbehandlingen. Kombinationen sker ofta genom att patienten återkommer till 

dagsvårdsbehandlingen efter sin tid som inlagd på en avdelning. Dynget-runt vård sker 

ofta genom att personen blir inlagd på slutenvård eller tvångsvård på en avdelning på 

exempelvis ett sjukhus, psykiatrisk verksamhet eller behandlingshem. I vissa fall 

tillämpas inläggning på sluten/tvångsvården trots att patienten inte har varit i kontakt 

med exempelvis dagvårdsbehandlingen. Detta beror ofta på att tillståndet är så pass 

allvarligt att det måste behandlas snabbt (Paulson-Karlsson, 2004). Klein & Walsh 

(2003) och Wallin (2000) hävdar dock att inläggning av en person på slutenvård ska ske 

med största försiktighet och helst bara om det är akut. Wallin (2000) menar att 

inläggning på sjukhus inte visar några förbättringar i sig utan att det är bättre med mer 

öppna former av behandling. Keel & Haedt (2008) konstaterar också utifrån Maudsleys 

modell (se längre ner i studien om Maudsley) att längre inläggningar på sjukhus eller 
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institutioner var mindre givande för patienter med Anorexia Nervosa än om de hade 

öppna sessioner och hade ett liv i hemmet samtidigt. Wallin (2000) menar vidare att 

huvudsyftet med att lägga in en person i sluten eller tvångsvård är att de ska återfå vikt 

och näring snabbt för att inte längre sväva mellan liv och död. Detta tar även Paulson-

Karlsson (2004) stöd av från riktlinjerna av American Psychiatric Association (APA). 

De menar även att det är av största vikt att behandling sätts in omgående oavsett i vilket 

stadie de befinner sig i. En person med Anorexia Nervosa bör omgående få behandling 

för att återfå vikt, hungerskänslor och ett normalt ätande. Wallin (2000) tillägger dock 

att eftersom Anorexia Nervosa anses som en multifaktoriell sjukdom finns det även de 

som blir bättre av att få komma till sjukhus emellanåt för vård. 

Behandlingsmetoder 

I detta kapitel kommer de vanligaste behandlingsmetoderna som används som 

behandling för Anorexia Nervosa hos unga flickor beskrivas. Metoderna kan användas i 

såväl öppenvård, slutenvård och tvångsvård. Det är familjeterapi, multiple family 

therapy, individuell terapi, kognitiv beteendeterapi, dialektisk beteendeterapi och 

medicinering.  

 Familjeterapi 

Som nämndes ovan hävdar vissa teorier att sjukdomen kan bero på familjestrukturerna 

som finns i familjen. Det är därför av stor vikt i behandling av Anorexia Nervosa, 

speciellt hos barn och ungdomar, att inte utesluta familjen. Familjen har nämligen en 

betydande roll för tillfrisknandet hos en individ med sjukdomen (Wallin, 2000). 

Familjeterapi (FBT) har visat sig vara den metod som fungerar bäst för tonåringar med 

sjukdomen Anorexia Nervosa (Chavez & Insel, 2007; Paulson-Karlsson, 2004; Le 

Grange m.fl, 2011; Wallin, 2000). Nedan följer hur familjeterapi som behandling av 

Anorexia Nervosa hos unga flickor kan se ut. 

Universitetssjukhuset Maudsley i England har blivit erkända genom sin forskning på 

familjeterapibehandling av Anorexia Nervosa. Deras framgångsrika modeller används 

dels som behandlingsmetoder världen över och används även som grund i vidare 

forskning på flera håll. Behandlingen baserar sig i grunden på strukturell, systemisk 

familjeterapi och även så kallade psyko-pedagogiska inslag (Le Grange m.fl. 2011).  En 

grundsten i denna behandling är tanken att sjukdomen och dess orsaker inte tillskrivs 

som något som är patienten eller familjen, utan istället tänks det att det finns 

”utomstående” orsaker som påverkar patienten och familjen. Det kan t.ex. vara 

sociokulturella orsaker liksom fysiologiska orsaker som har påverkat uppkomsten till 

sjukdomen. Vidare menar de även att det bör undersökas vad det är som inte fungerar i 

familjen. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att det är ”fel” på familjen i sig, utan 

att detta ”felet”/dysfunktionaliteten i familjen kan ha utvecklats mer med det faktum att 

hela familjen lever med en mycket allvarlig sjukdom (Anorexia Nervosa hos barnet). 

Grunden ligger inte bara i att undersöka vilka orsakerna till sjukdomen är, de menar att 

det är minst lika viktigt att undersöka och ta itu med de konsekvenser som uppstår av 

själva sjukdomen (Paulson-Karlsson, 2004).  

Familjebaserade terapimetoder utvecklade på Maudsley sker överlag 20-24 gånger i ca 

12 månader (Hurst, Read & Wallis, 2012). Oftast börjar det första steget med noggrann 
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undersökning av patientens nuvarande fysiska och mentala hälsa. Vid användning av 

den strukturella metoden riktas det mycket fokus på att ge och lära föräldrar ta ett 

ansvar över att mata sitt barn på ett korrekt sätt (Le Grange, m.fl, 2011). Det första 

mötet med behandlaren brukar ske under en måltid där behandlaren kan se hur en måltid 

brukar gå till. På detta sätt kan behandlaren sedan ge feedback på hur de istället bör göra 

(Hurst m.fl, 2012). Mycket av sjukdomen grundar sig i att det finns en väldigt kritisk 

attityd inom familjen. Därför riktar sig den systematiska metoden sig mer in på att 

systematiskt lära familjemedlemmarna att undvika kritik och konstruktivt kunna ge 

positiv feedback på handlingar som sker i vardagen. I den psyko-pedagogiska formen 

som nämndes sker en noggrann beskrivning av diagnosen på ett pedagogiskt sätt för alla 

familjemedlemmar så gott det går. Det sistnämnda blir ofta ett element vid sidan av 

både den strukturella och systematiska inriktningen. En av dem viktigaste sakerna att 

tänka på under behandlingen är att fokusera på att påverka det destruktiva beteendet på 

ett kognitivt sätt, med andra ord genom att bearbeta närvarande känslor (Le Grange 

m.fl., 2011). Keel & Haedt (2008) delar också upp modellen likadant i tre faser och 

visar på exakt samma framgångsfaktorer i dessa som de tidigare. Vid utvecklingen av 

dessa modeller utgick de mycket utifrån de faktorer som ofta utlöser sjukdomen, så som 

kritiserande attityder och kontrollbehov inom familjen. 

Det finns dock motsägelser till att föräldrarna till en början ska ta över kontrollen för 

vad sitt barn ska äta. Thompson-Brenner m.fl. (2010) hävdar istället att föräldrarna inte 

ska över kontrollen över hur deras barn äter utan istället vara där som stöd och visa 

förståelse för sitt barn. 

Över lag är familjeterapi en mycket väl fungerande metod. Forskningen visar enligt 

Wallin (2000) att mer än hälften av Anorexia Nervosa patienter som genomgått en 

behandling med en utvecklad FBT metod har återhämtat sig efter två till tre år. De som 

visade sig vara svårast att behandla var de där familjemedlemmarnas relationer var mer 

distanserade från varandra.  

 Behandlares tankar kring FBT 

I en studie gjord av Couturier m.fl., (2012) undersökte de behandlares synpunkter om 

FBT:s upplägg. Det visade sig att en hög andel ansåg att det var bra rent 

behandlingsmässigt som logiskt att inte tillskriva patienten med sjukdomen utan istället 

börja undersöka vilka orsaker som låg bakom sjukdomen. Många tyckte även att det var 

bra i FBT-behandling om man så långt som möjligt försökte arbeta bort känslan hos 

familjen att sjukdomen skulle vara något pinsamt eller något att känna skuld över. Det 

gjorde att det blev lättare att få hela familjen att vilja delta i behandlingen. Att hela 

familjen skulle vara med, d.v.s. ev. syskon, tyckte många var en viktig fråga, liksom att 

hela familjen skulle äta måltider tillsammans såväl som i behandling som hemma. Vad 

många behandlare inte ansåg var lika bra var om behandlingen inte alltid erbjöds på 

helger vilket kunde ställa till det för familjerna som ibland behövde ta ledigt från sitt 

arbete och därmed riskera arbetet. Den slutliga punkten, som kanske egentligen är 

självklar i frågor om FBT, var vikten av att ha med föräldrarna i behandlingen. Många 

behandlare menade att föräldrarna är en viktig faktor för att en person med Anorexia 

Nervosa ska tillfriskna. 
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 MFT-behandling 

Multiple family therapy (MFT) för Anorexia Nervosa är en behandlingsmetod som har 

visat sig vara mycket fungerande och bra för tillfrisknandet av en person med Anorexia 

Nervosa. Som i ”vanlig” familjeterapi har det som skrivet tidigare visat sig att familjens 

betydelse för den sjuka samt familjens involvering är en viktig faktor för att den sjuka 

ska bli frisk, detta tas det tillvara i mycket hög grad i denna metod. Konceptet vid MFT 

för Anorexia Nervosa hos unga flickor går ut på att samla flera familjer, där barnet i 

familjen har sjukdomen, i en gemensam behandling i antingen flera dagar eller veckor. 

Vissa ställen erbjuder denna behandling dagtid medan på andra ställen bor familjerna 

tillsammans dygnet runt. De gör allt tillsammans, som att äta middagar tillsammans, 

göra utflykter, gruppdiskussioner m.m. (Scholz & Asen, 2001). Metoden riktar sig 

främst för de personer som fortfarande bor hemma med sin familj (Socialstyrelsen, 

2005-2007). Syftet med behandlingen är att bl.a. att minska isoleringen som ofta finns 

hos dessa familjer (för att de kan tycka att det är jobbigt att t.ex. gå ut och äta eller bjuda 

hem folk), ge familjerna nya sätt att se på sin situation samt att lära familjerna att kunna 

ge och ta emot feedback (Scholz & Asen, 2001). MFT ses dock inte som en fullständig 

behandling för att en person ska tillfriskna utan snarare som en tilläggsbehandling vid 

sidan av andra metoder framtagna för patienten (Socialstyrelsen, 2005; 2007). 

Metoden är framgångsrik för att familjerna får träffa andra familjer som är i samma 

situation. De kan då dela erfarenheter och hitta styrka hos varandra. Genom att se 

likheter och olikheter hos varandra får de även nya perspektiv på sin situation. Många 

familjer känner att det är lättare att ta emot feedback från andra som är i samma 

situation som de själva och inte direkt från en behandlare, just för att de andra 

familjerna har en direkt koppling till samma problematik (Scholz & Asen, 2001). 

Behandlarens roll i denna metod är mer observerande och tillbakadragen då det centrala 

är att låta föräldrarna ta över det övergripande ansvaret för sina barn (Scholz, Rix, 

Scholz, Gantchev & Thömke, 2005). 

 Individuell terapi 

Individuell terapi (AFT Adolescent-focused therapy) är en annan framgångsrik metod 

vid behandling av Anorexia Nervosa. Wallin (2000) tar del av forskning som tydligt 

visar att inom psykoterapi fungerar familjeterapi bättre för ungdomar upp till 19 år än 

individuell terapi, men för den äldre gruppen är det tvärt om. Forskarna har dragit 

slutsatser att det ofta beror på att den äldre gruppen är mognare och inte längre har 

samma starka band till sin familj och påverkas inte heller av dem i samma utsträckning 

som unga. Däremot ser sjukdomen väldigt olik ut från person till person liksom 

familjeförhållandena. Därför kan individuell terapi fungera bra för personer under 19 år 

ändå. Vid individuell terapi undersöks vilka olika utvecklingsfaser som en tonåring går 

igenom för att se om ursprunget till sjukdomen kan ligga där. Utgångspunkten är från 

patienter med Anorexia Nervosa som har ett uppenbart underskott av en egen identitet 

och som förväxlar självkontroll med det biologiska behovet (Le Grange m.fl., 2011). 

Grunden är att lära patienten att kunna identifiera olika känslor när de dyker upp. Senare 

ska de även kunna acceptera en viss känsla utan att det leder till att de svälter sig själva. 

Faktorn här som gör metoden effektiv menar Le Grange m.fl. (2011) beror på att 

patienten till slut kommer till underfund med vad det är som egentligen gör att han/hon 

mår dåligt och förstår därför också att det går att undvika utan att svälta sig själv. 
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 Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod som används vid behandling av 

Anorexia Nervosa. Dock finns det inte mycket forskning kring metoden vid just 

behandling av Anorexia Nervosa. Det som forskning kommit fram till är att metoden 

bör användas när patienten inte är i den direkt akuta fasen av sjukdomen då hon är 

mycket undernärd. De kognitiva funktionerna försämras betydligt när kroppen är 

undernärd. Därför är en viktig del i denna behandling att behandlarna ser till att 

patienterna håller sig på BMI mellan 19-20, det är generellt sett då som en person kan 

fungera väl. Själva metoden räknas till att vara en strukturerad metod där tankemönstret 

hos patienten är det centrala behandlare arbetar med att förändra för att därmed även 

förändra patientens beteende. Ofta har patienterna ett negativt tankemönster om t.ex. sig 

själva eller att de har svårt att se varför det skulle gynna dem att förändra sig och 

tillfriskna från sjukdomen. Behandlarnas uppgift blir därför att försöka motivera 

patienten till att själv inse varför det skulle gynna dem. Det kan gå till genom att 

patienten får tänka själv hur sjukdomen faktiskt påverkar hennes liv och det blir ofta en 

fråga att patienten granskar sig själv och sin syn på hennes livsfrågor och vad hon 

faktiskt vill och är kapabel till att göra. Detta leder vidare till att behandlaren motiverar 

patienten att faktiskt göra de saker som hon tycker är viktiga i livet. Utifrån det stärks 

även hennes självkänsla. Ett annat relativt vanligt inslag i KBT-behandling är att 

behandlaren utsätter patienten för sådant som väcker ångest hos henne, genom att t.ex. 

patienten äter något som väcker ångest och oro. Tanken bakom denna metod är inte att 

få patienten att må dåligt, utan snarare att få henne att inse att ångesten och oron faktiskt 

försvinner. Det handlar hela tiden att få patienten att ändra sitt negativa tankemönster 

genom att få henne att koppla ihop ett visst beteende med tankemönstret som finns 

kring det (Ghaderi & Parling, 2007). 

 Dialektisk beteendeterapi 

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är enligt Federici, Wisniewski & Ben-Porath (2012) en 

metod som används vid flera sjukdomar som t.ex. borderline och för personer som var 

suicidnära. Metoden är även användbar vid behandling av ätstörningar såsom Anorexia 

Nerovsa. Den är främst för patienter som inte får positiva resultat av de ”traditionella” 

behandlingarna för Anorexia Nervosa, för de patienter som är i så pass dåligt skick att 

de är suicidnära och för de patienter som har någon annan psykisk sjukdom vid ”sidan 

av” Anorexia Nervosa. DBT har visat sig väldigt fungerande för de patienter vars 

beteende ofta är impulsivt liksom självdestruktivt. Forskarna menar vidare att DBT, 

speciellt vid Anorexia Nervosa, inte är en fullständig behandling som kan ”bota” alla 

symptom, men i alla fall få bort tankarna hos patienterna med destruktivt beteende. 

Akademiska sjukhuset (2012a) menar i sig att metoden specifikt för Anorexia Nervosa 

patienter även hjälper dem att släppa det kontrollbehov som ofta finns. Behandlarna 

arbetar mycket med att få patienterna att acceptera de känslor och tankar som finns för 

de saker som inte går att förändra. Akademiska sjukhuset (2012b) menar 

utgångspunkten är att få patienten att kunna hantera omvärlden och hennes inre liv 

genom att få henne att acceptera de känslor som finns. Det kan t.ex. vara att hon måste 

kunna acceptera hur hon själv är som person och hur verkligheten ser ut. Detta menar de 

vidare görs genom att acceptera känslor som är motpoler till varandra vilka de förklarar 

som t.ex. att vilja leva och att vilja dö. I ett vidare perspektiv ses även denna metod som 
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skonsam mot även behandlaren p.g.a. dess positiva effekt. De menar nämligen att p.g.a. 

att många patienter som inte fått DBT-behandling, men som egentligen behöver det, har 

fått dåliga resultat på sina behandlingar. Detta har gjort att behandlaren många gånger 

har känt sig maktlösa för patienternas tillfrisknande. Genom DBT-behandling har 

istället positiva resultat uppnåtts hos patienterna vilket i sin tur är ett stressmoment 

mindre för behandlaren. 

 Medicinering 

Det finns ingen medicin som visar sig vara övergripande effektiv mot Anorexia Nervosa 

vid den akuta fasen av sjukdomen (Wallin, 2000., Chavez & Insel, 2007). Fluoetine 

verkar dock vara den medicin som ger effekt på patienter som redan eller delvis är 

återställda viktmässigt så att de inte återfaller. Fluoetine ger däremot inte effekt på 

patienter som har en svältande kropp. Det har även visat sig att andra mediciner kan 

hjälpa för att återfå en del vikt men detta hjälper mest att lindra symtomen som 

uppkommer av sjukdomen och botar där med inte den psykiska delen som orsakar 

sjukdomen. Generellt menas det att det finns för lite kunskap i dagsläget för att man 

effektivt ska kunna behandla Anorexia Nervosa med mediciner (Wallin, 2000).  

Det finns även lite problematik med att medicinera med Fluoetine. Keel och Haedt 

(2008) beskriver hur svårt det kan vara då det förstorats upp i media som något farligt 

och att det kan leda till självmord. Denna uppståndelse uppstod efter att det kommit 

fram att forskare inte helt säkert visste vilka symtom medicinen gav trots att den 

kommit ut på marknaden. Varför de nämner detta är för att det många gånger beskrivs 

att personer med Anorexia Nervosa ofta är väl pålästa om medicinering för sjukdomen. 

De ska med andra ord läst om denna uppståndelse kring medicinen och kan där av ha 

svårt att tro på dess verkan eller helt enkelt vägra ta medicinen. Detta resulterar i att 

resultaten kan bli missledande. 

Behandlarens roll 

Behandlarens ansvar är en viktig del i behandlingsarbetet. Le Grange m.fl. (2011) 

menar att behandlaren har två övergripande syften som avgör hela utgången för 

patienterna med Anorexia Nervosa. Det första är att behandlaren ska välja vilken slags 

behandling som de tror kommer att passa patienten bäst och det andra är att de ska 

förbättra effektiviteten i den behandlingsform de väljer anpassat till patienten. De, 

liksom Wallin (2000), menar nämligen också att Anorexia Nervosa är en multifaktoriell 

sjukdom och därför måste varje metod formas om och anpassas till den enskilde 

patienten. Darcy m.fl. (2010) menar även att behandlaren har en viktig roll i att 

motivera patienten till behandling. Genom att få patienten att bli aktiv och delaktig i sin 

behandling kan hon förändra sig själv. Detta är viktigt att behandlaren belyser för 

familjen så att de har det som grundtanke. För att patienten ska vilja förändras är det 

även viktigt att behandlaren ser till att patienten känner en tillförlitlighet till 

behandlingen och såväl behandlaren. Genom att verkligen lyssna på patienten om 

hennes oro och tankar gör även det att hennes engagemang ökar för behandlingen. 

Darcy m.fl. (2010) menar vidare att det ofta är föräldrarna som önskar efter ett visst 

resultat och att inte patienterna själva har några egna mål. Där av för att återknyta är det 

av stor vikt att lyssna på patienten och motivera henne till delaktighet. Något som blir 
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en motsägelse är mellan Le Grange m.fl (2011) och Darcy m.fl. (2010). Le Grange mfl. 

(2011) menar, som tidigare kunde läsas, att föräldrarna till en början skulle överta 

kontrollen över sitt barns matintag. Darcy m.fl. (2010) menar istället att genom att låta 

patienten känna ett oberoende till någon skulle det göra att hon känner sig mer 

engagerad i behandlingen.  

Vad behandlare anser är viktigt i behandling 

I en studie gjord av de la Rie, Noordenbos, Donker & van Furth (2008) kom de fram till 

vilka faktorer behandlare anser är betydelsefulla i behandlingen. Majoriteten ansåg att 

det var viktigt att ha behandlingsmetoder med hög evidens i behandlingen. De ansåg 

även att det var mycket viktigt att de blev respekterade och tagna seriöst av patienterna 

liksom att patienterna kände att de kunde lita på dem. Detta genom att bygga upp en god 

relation som vilade på ett empatiskt förhållningssätt från behandlaren samt att 

behandlaren visade sitt fulla stöd. Vidare menade även behandlarna att patienterna 

skulle lära sig ta eget ansvar, lära sig äta hälsosamt, återfå vikt, få en förbättrad 

självkänsla, föra matdagbok och att tillsammans kunna prata patientens matvanor. I en 

annan studie gjord av Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst (2007) fann man väldigt lika 

resultat. Behandlarna ansåg att det var mest angeläget att arbeta för att patienterna 

skulle få en bra självkänsla. Med nästan lika höga värden som första punkten ansåg de 

att de var väldigt viktigt att patienten var motiverad att vilja tillfriskna från sjukdomen 

genom att förstå hur sjukdomen faktiskt påverkar patienten i hennes liv. Att arbeta med 

att få patienten att bli mer aktiv och social var även av stor vikt ansåg behandlarna då 

många med sjukdomen Anorexia Nervosa ofta lever socialt isolerade. Vid behandling i 

slutenvård fann Bakker m.fl. (2011) att de absolut fyra centrala delarna var att 

patienterna skulle börja äta normalt igen, få dem att återgå till hälsosam träning, 

utveckling av de sociala färdigheterna samt att föräldrarna skulle bli mer delaktiga. 

Teoretiska utgångspunkter 

 Biopsykosocialt perspektiv 

Studien utgår ifrån ett biopsykosocialt perspektiv vilket George Engel myntade 1977 

med ursprung från ett holistiskt synsätt. Ett biopsykosocialt perspektiv ser på varför en 

företeelse är som det är genom att se på det utifrån ett biologiskt, psykologiskt och 

socialt perspektiv, med andra ord ser de till helheten. Det finns ur detta perspektiv inte 

t.ex. bara en orsak till uppkomsten av en sjukdom. För att ge exempel kan det vara 

genetiska faktorer som ligger bakom sjukdomen. Samtidigt påverkar psykologiska 

faktorer samt sociala faktorer varandra till hur vi mår. Det sociala och psykologiska ses 

som ett samspel av påverkan av vårt mående. Som sagt går det att ur ett biopsykosocialt 

perspektiv t.ex. ta reda på varför en person blir sjuk, men det går även ur detta 

perspektiv att se vad det är som kan göra en människa frisk. För att bota någon behövs 

det tas reda på vad som gjorde personen sjuk för att därefter kunna ändra på de 

orsakerna till sådant som istället kommer göra personen frisk. Det kan t.ex. vara att 

undersöka hur personens sociala omgivning ser ut för att se om det har en påverkan på 

personens individuella mående (White, 2005). 
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Denna teoretiska utgångspunkt är lämplig i denna studie för att sjukdomen Anorexia 

Nervosa ses som en multifaktoriell sjukdom (Wallin, 2000). D.v.s. att uppkomsten av 

sjukdomen kan ses ur ett biologiskt, psykologiskt samt ur ett socialt perspektiv. För 

behandlare är det viktigt att se till helheten för att kunna ta fram rätt 

behandlingsmetoder till en patient. Har t.ex. patienten biologiska förutsättningar för 

uppkomsten till sjukdomen, hur mår hon innerst inne och hur ser hennes omgivning ut? 

 Relationellt kontra punktuellt perspektiv 

Studien har även det relationella perspektivet och det punktuella perspektivet som 

teoretisk utgångspunkt. Detta perspektiv är en rekonstruktion som Moira von Wright 

har gjort av G H Meads teori om människors intersubjektivitet.  

Moira von Wright menar att människor är i ständig förändring oavsett om vi vill det 

eller inte p.g.a. intersubjektiviteten. Människor ser även varandra som ett vad 

(punktuellt) eller ett vem (relationellt). Ur ett relationellt perspektiv ser vi människans 

subjektivitet och som en person som bildas och formas i möten med andra. Hennes 

egenskaper och beteende är något som inte är bestämda utan kan se olika ut i olika 

möten och sammanhang. Vi förstår människan hur hon är när vi möter henne och hur 

hon är just då. Genom att granska oss själva kan vi förstå hur andra människor upplever 

saker. Ur det punktuella perspektivet ser vi människan som ett vad. Vi ser hennes 

subjektivitet som något förutbestämt. Det vi ser är hennes bakgrundsvariabler vilka kan 

vara beteende, egenskaper, bakgrund och biologiska faktorer. Människan ses som något 

som inte förändras i interaktion med andra eller från hennes sociala omgivning (von 

Wright, 2000). 

von Wright (2000) menar att det inte alltid är självklart vilket sätt vi ser på varandra 

men menar att ett relationellt förhållningssätt är ett bra synsätt när man möter andra 

människor, speciellt i behandling. 

Detta perspektiv valdes som utgångspunkt för att se om behandlarna uppfattar 

behandlingsmetoderna och patienterna som ett vad eller ett vem. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att belysa hur några behandlare uppfattar och använder de 

behandlingsmetoder som används vid Anorexia Nervosa hos unga flickor idag. Syftet är 

även att belysa hur behandlare ser på behandlingen av Anorexia Nervosa hos unga 

flickor i framtiden. 

Hur använder behandlare de behandlingsmetoder som finns? 

Hur uppfattar behandlare de behandlingsmetoder som finns? 

Hur uppfattar behandlarna behandlingen i framtiden? 
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METOD 

I denna del kommer en redogörelse för vilka metoder som har använts för att uppnå 

syftet med denna studie. Datainsamlingen har skett genom att få information från 

kvalitativa intervjuer med professionella som arbetar i direkt behandling med den 

bestämda målgruppen för studien. En hermeneutisk utgångspunkt har använts för att 

tolka resultaten. 

Metodologiska utgångspunkter 

Förförståelse 

Förförståelsen för området av denna studie finns i tidigare litteraturstudier som 

genomförts på b-nivå om vilka fungerande behandlingsmetoder det finns vid behandling 

av Anorexia Nervosa hos unga flickor. Förförståelsen grundar sig även i den erfarenhet 

jag fått från arbete inom psykiatriverksamheter. Den förkunskap som finns är att 

familjeterapi/behandling är den metod som fungerar bäst för unga flickor med Anorexia 

Nervosa. Individuell behandling är även den en verksam metod för de lite äldre i 

målgruppen eller för dem som inte har nära kontakt med sina 

föräldrar/omsorgspersoner. Utifrån denna kunskap kan jag förstå några av de 

behandlingsmetoder som förmodligen används i praktiken vilka jag förhoppningsvis 

kommer få ta del av utifrån intervjuerna. Med en förkunskap inom verksamma 

behandlingsmetoder får jag en större förståelse för respondenternas berättelser av deras 

erfarenheter. Utifrån förförståelsen vet jag även att Anorexia Nervosa är en komplex 

sjukdom med många olika faktorer som grund till utveckling av sjukdomen, därför ses 

den som en multifaktoriell sjukdom. För att ta fram rätt behandlingsmetoder måste det 

därför tas hänsyn till de faktorer som finns kopplat till sjukdomen för personen. 

Förförståelsen ses som en tillgång då jag kan förstå området och respondenternas egna 

berättelser på ett djupare plan. Det betyder med andra ord att jag så långt som möjligt 

inte medvetet kommer låta mina egna värderingar låta färga resultatet. 

Hermeneutisk utgångspunkt 

Studien har utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet vars grund är att tolka och 

förstå, tillskillnad från motsatsperspektivet positivismen som istället objektivt mäter och 

vill förklara resultat. Från början användes hermeneutiken som ett sätt att förstå 

bibeltexter men under senare tid används det även till att förstå andra texter likväl som 

att förstå och tolka det vi talar och skriver om. När en analys sker utifrån detta 

perspektiv ska forskaren kunna förstå vad personen menar som har skrivit texten 

(Bryman, 2011). Människan blir i hermeneutiken en central del där människan ses som 

en egen individ med egna känslor, tyckanden, tänkanden och egen vilja. Samtidigt som 

hermeneutiken ses som en tolkningslära är den också en inlevelseteori. För att kunna 

tolka och förstå vad någon menar måste en empatisk inlevelseförmåga finnas hos 

betraktaren. För att exempelvis förstå vad någon berättar behöver betraktaren leva sig in 

i personens värld genom att ta hänsyn till vilket socialt sammanhang hon tillhör och 

vilka seder, språk och bruk som används. Förförståelse blir därför en essentiell del i 
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hermeneutiken, utan den är det lätt att tolkningen kan bli missförstådd (Hyldgaard, 

2008). 

Studiens syfte är att belysa behandlares uppfattningar om de behandlingsmetoder som 

används vid Anorexia Nervosa hos unga flickor. För att besvara detta ställdes frågor om 

vilka behandlingsmetoder som används, behandlares uppfattningar om 

behandlingsmetoderna samt deras uppfattningar om framtida behandling. Det centrala 

var att tolka deras uppfattningar, därför ansågs en hermeneutisk utgångspunkt som mest 

lämplig. För att kunna tolka respondenterna rätt krävdes en viss insatthet i deras yrken, 

hur verksamheten bedrivs och vilka seder/metoder de använder. Denna insatthet kom 

med viss del från förförståelsen men även från påläsning om området inför intervjuerna. 

En empatisk inlevelseförmåga användes också vid intervjuerna för att så långt som 

möjligt kunna sätta sig in i deras värld och förstå vad de förstår utifrån deras perspektiv. 

 Hermeneutisk cirkel 

Den hermeneutiska cirkeln är en viktig del i den hermeneutiska utgångspunkten. Enligt 

Kvale & Brinkmann (2009) innebär den hermeneutiska cirkeln att en förståelse för 

helheten först måste ses och tolkas utifrån de olika delarna av texten (i detta fall 

transkriberingen av intervjun). Genom att förstå och tolka de enskilda delarna och se 

dem i sitt sammanhang gör att en fördjupad förståelse av helheten infinner sig.  Vad 

som gör denna modell till en cirkel är att tolkningen sker utifrån den egna 

förförståelsen. De nya delarna som förstås och tolkas utifrån förförståelsen blir i sin tur 

en kunskap som i sin tur blir förförståelsen för senare tolkningar. Förförståelsen är 

därför aldrig bestämd, utan bara tillfällig (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studie 

användes den hermeneutiska cirkeln vid tolkningar av texterna (transkriberingen av 

intervjuerna). För att förstå helheten av intervjuerna behövdes de olika delarna av 

texterna tolkas och förstås för att därefter få en fördjupad förståelse av helheten. 

Förförståelsen som fanns vid början av studien, utifrån tidigare erfarenheter, blev 

användbar för att kunna sätta de olika delarna i sitt sammanhang och också, för att 

upprepa, ge en djupare förståelse. 

Kvalitativ metod 

Utifrån syftet valdes kvalitativ metod som datainsamling. I en kvalitativ metod läggs 

tyngden på förståelsen av ord för att uppnå resultat, tillskillnad från den kvantitativa 

metoden som utgår från att mäta med siffror för att uppnå resultat. I en kvalitativ metod 

förhåller även forskaren sig subjektiv till studieobjektet än objektiv som vid en 

kvantitativ studie. Vad som också utmärker den kvalitativa metoden är att den utgår från 

ett induktivt synsätt. Det betyder att teorin skapas utifrån de praktiska 

forskningsresultaten och erfarenheter, d.v.s. studiens resultat och den förförståelse som 

fanns (Bryman, 2011).  

Vidare i metoden kan datan, som i denna studie, samlas in genom intervjuer som 

därefter tolkas och analyseras (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna i studien gav 

svar på mer ingående frågor och gav en mer målande bild av den information som 

söktes. Intresset var inte att söka fram statistik eller förklaringar likt en kvantitativ 

metod, utan istället utforska, tolka och analysera respondenternas egna uppfattningar 

om behandlingen av Anorexia Nervosa hos unga flickor. Därav, för att återkoppla till 
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ovanstående rubrik, var det av stor vikt att studien även hade en tolkande utgångspunkt 

för att materialet skulle kunna analyseras rätt. Studiens syfte hade inte kunnat uppnås 

med en kvantitativ studie då det är de enskilda behandlares uppfattningar som 

eftersträvas att nå. 

Kvalitativ intervju 

Kvale & Brinkmann (2009) skriver att ”Den kvalitativa intervjun kan förse oss med 

välgrundad kunskap om vår samtalsverklighet”. Vad som även karaktäriserar kvalitativa 

intervjuer är bl.a. att intervjun kan ”sväva” lite fritt för att passa till personen som 

intervjuas. Exempelvis behöver inte forskaren följa intervjuschemat till punkt utan kan 

hoppa bland frågorna beroende på hur respondenten svarar. Eftersom forskaren i en 

kvalitativ intervju vill ha så utförliga och uttömmande svar som möjligt är detta ett bra 

sätt att arbeta på. Respondenten kan med denna metod prata relativt fritt utifrån frågorna 

och därmed får forskaren fram det essentiella för studien, respondentens egen 

uppfattning, berättelse, upplevelse m.m. (Bryman, 2011). Detta tillvägagångssätt 

användes vid samtliga intervjuer då frågorna (se bilaga II) var väldigt öppna. Det 

betydde att respondenterna ibland svarade på en fråga som egentligen skulle ha ställts 

senare enligt intervjuschemat. Under alla intervjuer hölls även en öppen dialog där 

respondenten kunde prata fritt om de områden som frågorna berörde. Utifrån det 

tillvägagångssättet var det möjligt att få fram så uttömmande svar som möjligt och 

fånga deras individuella uppfattningar av frågorna.   

 Förstå grunden i forskningsintervju  

För att kunna utföra en så bra forskningsintervju som möjligt var det av vikt att förstå 

grunden. Det epistemologiska perspektiv en kvalitativ intervju har speglar många olika 

kunskaper för att utföra en forskningsintervju så bra som möjligt. Det handlar enligt 

Kvale & Brinkmann (2009) om att ha en färdig relation till hur kunskap ses som 

begrepp och vad som anses vara kunskap för att sedan kunna utföra en intervju korrekt. 

Det blir annars svårt att skilja på vad som är väsentlig data i den information som 

kommer fram. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver intervjuaren som antingen en 

person som ska försöka få fram information som ännu inte blivit funnen genom att ställa 

rätt frågor till deltagarna. På det sättet grävs svaren fram. Intervjuaren vet redan vilka 

personer som frågorna ska ställas till och vet även att det är sannolikt att dessa personer 

har den data som behövs för att få svar på sina frågeställningar. I andra fall beskrivs 

intervjuaren som en resenär som är på upptäcktsfärd på okänd mark och ska själv 

upptäcka vart informationen finns för att därefter återberätta sin resa (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Denna studie pendlade mellan beskrivningen ovan om att veta vart informationen kunde 

finnas till att inte veta vilken information som skulle träda fram. Utifrån förförståelsen 

fanns kunskap om vilka verksamheter som skulle kunna besvara frågeställningarna, i 

detta fall utifrån öppna och slutna vårdformer där behandling av Anorexia Nervosa hos 

unga flickor behandlas. Det kunde även utifrån förförståelsen avgöras vilka professioner 

respondenterna skulle ha (se mer om urval under rubriken urval). Vad det också fanns 

kunskap om innan var om vilken typ av information som skulle sökas, vilket i detta fall 

var att fånga behandlares uppfattningar av behandlingen. Det var med andra ord inte 
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helt okänd mark. Det som däremot var okänd mark var vilken typ av information som 

faktiskt skulle träda fram. Eftersom studien ville belysa behandlares individuella 

uppfattningar om behandlingen fanns det ingen garanti för att på förhand kunna veta 

vilken information som skulle träda fram utifrån respondenterna. Där av kunde det 

endast med förförståelsen av området ta fram rätt frågor för att så långt som möjligt få 

svar på frågeställningarna.  

När uppgrävningen med intervjun började behövdes det en förståelse för vilken relation 

som fanns till respondenterna. Kvale & Brinkmann (2009) vill klargöra att det finns en 

tydlig maktasymmetri när man utför en kvalitativ forskningsintervju och att man inte 

ska romantisera om något neutralt förhållande mellan deltagare och forskare. Det är 

några olika maktasymmetrier som lyfts upp i boken, bland annat att den är enkelriktad. 

Det innebär att det är intervjuaren som är den som ska tolka samtalet hela tiden och är 

den som ställer frågorna och därmed kan styra samtalet väldigt dominant om så vill. Det 

som kan hända då, ifall det går för långt, är att deltagaren försöker motverka 

maktasymmetrin genom att undvika de frågor som ställs eller ifrågasätta dem. Detta 

ansågs som en bra lärdom och följdes när intervjuguiden utformades och när 

intervjuerna utfördes. I så stor mån som möjligt strävades det efter en avslappnad 

stämning vid intervjuerna för att respondenterna skulle känna sig bekväma med att dela 

med sig av sina erfarenheter och uppfattningar. Respondenterna fick mycket utrymme 

att prata när frågorna ställdes och därmed kunde även de styra intervjun i den riktining 

de ville. För att vara säker på att få den informationen som behövdes för att kunna svara 

på frågeställningarna fanns ett intervjuschema med förbestämda frågor. Med hjälp av 

intervjuschemat kunde intervjun styras tillbaka till relevant område när svaren låg 

utanför själva undersökningsområdet. Relationen till respondenterna var med andra ord 

väldigt avslappnat utan överdriven dominans från något håll. 

 

Kvalitetskriterier 

Validitet och reliabilitet är två centrala och viktiga kvalitetsbegrepp inom forskning. 

Dock anses dessa två begrepp höra mer hemma vid en kvantitativ forskning. Vid 

kvalitativ forskning anses tillförlitlighet och äkthet ha en starkare betydelse. 

Tillförlitlighet har fyra delkriterier och äkthet har fem delkriterier (Bryman, 2011). 

Nedan redovisas hur varje relevant delkriterie har tillämpats i studien.  

 Tillförlitlighet 

Trovärdighet – innebär att ska finnas en trovärdighet i det som forskaren publicerar 

och att det ska vara acceptabelt utifrån hur andra människor ser på det. För att studien 

ska vara trovärdig behöver forskaren ha följt de regler som finns samt ha delat med sig 

av de resultat som framgått till respondenterna i studien (Bryman, 2011). I denna studie 

har forskaren följt de regler som finns och respondenterna har fått ta del av det färdiga 

resultatet.  

Överförbarhet - innebär att en vid en kvalitativ studie är det djupet på resultatet som 

eftersträvas och inte bredden. Det betyder i sin tur att det är av vikt att ha djupa och 

fylliga beskrivningar i studien samt ur vilken kontext de tillhör. Utifrån det som grund 

avgör det om det är möjligt att överföra resultaten till en annan miljö (Bryman, 2011). 
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Detta tillämpades i denna studie genom att återspegla respondenternas egna ord i fylliga 

citat. 

Pålitlighet – innebär att forskaren ska redovisa alla de moment som ingått i studien så 

att utomstående kan ta del av hur processen har gått till. Det är redovisning av t.ex. 

analys av data, syfte och frågeställningar, urval m.m. (Bryman, 2011). Sett ur denna 

studie har detta tillämpats och studien har även blivit granskad av handledare, 

examinatorer och studenter.  

En möjlighet att styrka och konfirmera – innebär att forskaren är medveten om att 

det inte går att vara 100 % objektiv i sin studie, men kan samtidigt påvisa att så långt 

som möjligt inte låtit sin förförståelse av värderingar medvetet påverka själva resultatet 

(Bryman, 2011). Förförståelsen som fanns för denna studie har redovisats och hur den 

har tillämpats. Det är kvalitetsgaranti för att i denna studie visa att förförståelsen inte 

har påverkat tillvägagångssättet eller resultaten utifrån egna värderingar. 

 Äkthet 

Vid äkthet finns det fem delkriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman, 2011). I studien var 

dock bara rättvis bild relevant. Resterande föll bort p.g.a. den tidsram som fanns för 

studien. Rättvis bild har tillämpats i studien genom att ha redovisat en rättvis bild av de 

intervjuades uppfattningar och åsikter (Bryman, 2011). 

Planering och genomförande 

Urval 

Urvalet av studien skedde genom ett målstyrt urval. Bryman (2011) förklarar att detta är 

bland den vanligaste urvalstekniken att arbeta efter när det gäller kvalitativa intervjuer. 

Vid målstyrt urval väljs relevanta personer, verksamheter m.m. utifrån vilka 

frågeställningar som används. Då syftet med studien var att ta reda på behandlares 

uppfattningar om behandlingen av Anorexia Nervosa hos unga flickor valdes 

verksamheter ut som ansågs lämpliga och relevanta. Dessa verksamheter bedriver 

behandling av Anorexia Nervosa hos unga flickor i antingen öppenvård, mellanvård, 

slutenvård eller tvångsvård. Verksamheterna som valdes ut var en behandlingsenhet till 

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) vilka erbjöd både sluten och mellanvård, en 

rättspsykiatrisk verksamhet samt en öppenvårdsmottning för Anorexi och Bulimi i 

Sverige. Kriterierna för respondenterna var att de skulle arbeta i direkt kontakt med 

behandling av Anorexia Nervosa hos unga flickor, 13-19 år. De skulle även ha 

erfarenhet av behandlingsarbetet för dessa unga flickor i mer än ett år.  

Telefonkontakt togs först med samtliga verksamheter då syftet berättades och vilka 

kriterier som fanns för ev. respondenter. Enligt Forsmann (1999) är det bra att ta 

kontakt per telefon samt ge en skriftlig förklaring av vad studiens syfte är. 

Kontaktpersonen på varje verksamhet kontaktade i sin tur sina medarbetare med den 

förfrågan som ställts av forskaren för studien. De personer som på samtliga 

verksamheter ansågs lämpliga och relevanta kontaktade i sin tur forskaren som 
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bekräftade valet av personer. Därefter sändes missiv (se bilagor) ut till samtliga 

deltagare där studiens syfte samt etiska riktlinjer förklarades mer ingående. Urvalet av 

respondenter resulterade för två stycken respondenter för slutenvården, en från 

tvångsvård och en för öppenvården. P.g.a. bortfall och tidsbrist kunde inte fler 

respondenter från öppenvården deltaga i studien. Diskussion kring detta finns under 

rubriken metoddiskussion. Samtliga respondenter hade med god marginal över ett års 

arbetserfarenhet för behandling av Anorexia Nervosa hos unga flickor. Respondenternas 

utbildning varierade från undersköterska, utbildad psykoterapeut och sjuksköterska. 

P.g.a. de etiska riktlinjer som finns kan inte respondenternas riktiga namn avslöjas. 

Därför har de fått fiktiva namn i resultatdelen.  

Instrument 

En intervjuguide användes som instrument till denna studie. Vid utformningen av 

intervjun var det viktigt att tänka på att formulera frågorna på rätt sätt så att syftet och 

frågeställningarna kunde besvaras. Bryman (2011) menar att det är viktigt att frågorna 

ger respondenterna utrymme att kunna besvara frågorna utifrån hur de upplever 

ämnesområdet. Vidare bör forskare ställa sig frågan om vilken förkunskap som krävs 

och vad hon vill ha reda på för att utformandet av frågorna ska besvara de 

frågeställningar som finns utifrån respondenternas perspektiv. Bryman (2011) skriver 

vidare om grundläggande råd som kan användas när intervjuguiden förbereds och 

skapas. I intervjuguiden bör områdena som ska undersökas vara väl organiserade för att 

frågorna ska följa varandra på ett bra sätt. Däremot, som sagt innan, är det inte säkert att 

frågorna följs till punkt då respondenterna har en ganska fri talan och kan besvara frågor 

eller leda in ämnet på frågor som egentligen skulle ställas senare utifrån intervjuguiden. 

Frågorna ska inte heller vara för specifikt utformade men samtidigt ska de kunna ge 

svar på frågeställningarna som ska besvaras i studien. 

Utformandet av intervjuguiden (se bilaga II) delades in i fem olika teman. Det första 

temat var bakgrundsfrågor om utbildning, anställning, ålder och hur länge 

respondenterna har arbetat med behandling av Anorexia Nervosa hos unga flickor. 

Dessa bakgrundsfrågor menar Bryman (2011) är viktiga frågor för att forskaren ska bli 

mer insatt i respondentens situation och därmed få en klarare och djupare bild av hur 

respondenten resonerar i sitt sammanhang. Efter bakgrundfrågorna följde tre teman 

uppdelade efter de tre frågeställningarna som ställdes i denna studie. Varje tema 

innehöll frågor utformade för att kunna besvara frågeställningarna utifrån respondentens 

perspektiv. Det sista ”temat” innehöll en fråga om det var något övrigt som 

respondenten ville tillägga till studien som de tyckte var av värde. Denna fråga fanns 

med för att ev. kunna fånga upp respondenternas uppfattningar om något som inte 

tänkts på innan intervjuerna. 

Insamling 

Datainsamlingen för denna studie har genomförts utifrån semi-strukturerade intervjuer. 

I rubriken ovan nämndes det att det fanns olika teman i intervjuguiden. Enligt Bryman 

(2011) kännetecknas en semistrukturerad intervju av att intervjuguiden är utformad efter 

teman med frågor som ska beröras. Frågorna som finns är ofta väldigt öppna och breda 

för att respondenterna ska kunna ge så uttömmande svar som möjligt om sina 
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uppfattningar av området. Vid semistrukturerade intervjuer kan även forskaren ställa 

följdfrågor som inte finns med på intervjuguiden. 

I denna studie utgick samtliga intervjuer från samma intervjuguide. På grund av de 

öppna frågorna och hur mycket respondenterna därmed kunde och ville dela med sig 

varierade intervjuernas längd allt ifrån 22 minuter till 83 minuter. Alla intervjuer 

spelades in med hjälp av inspelningsprogram på en mobiltelefon som senare 

transkriberades. Syftet med att spela in intervjuerna var av flera anledningar. Bryman 

(2011) pekar på att det underlättar analysen av intervjuerna genom att höra exakt vad 

som har sagts och hur det har sagts. Det kan även ses som en kvalitetsgaranti då 

utomstående folk som har rätt till inspelningarna kan se om det som framgått i studien 

faktiskt framgått i intervjuerna. Kvale & Brinkmann (2009) menar även att vid 

inspelning går heller ingen värdefull information till spillo av misstag samt att det är 

lättare att hålla ett djupare fokus på själva intervjun utan att behöva anteckna. Lite 

anteckningar fördes dock under intervjuerna men inte till den grad att det tog fokus från 

samtalet. Vid inspelning av intervju finns det även lite åsikter om hur det kan drabba 

intervjun negativt. Ibland kan det medföra att respondenterna inte delar med sig fullt ut 

av sina uppfattningar då de känner sig distraherade av inspelningen (Bryman, 2011). 

Detta försöktes motverka genom att hålla en avslappnad stämning som vid ett ”vanligt” 

samtal. 

Inför och under själva intervjuerna var det bra att vara väl förberedd. Kvale & 

Brinkmann (2009) listar upp en rad punkter för att lyckas med det. Bl.a. bör forskaren 

vara väl insatt i ämnet för att få en djupare förståelse för vad respondenterna talar om. 

Intervjun bör även vara strukturerad genom att forskaren är tydlig med studiens syfte 

samt är tydlig i sina frågor genom att ställa korta och enkla frågor. Forskaren bör även 

inta ett vänligt förhållningssätt till respondenterna genom att ge dem utrymme att få 

tänka genom sina svar samt låta dem tala till punkt. Likaså är det av vikt att forskaren 

visar förståelse för det respondenterna talar om samt låter dem ta upp ämnen som kan 

anses känsliga eller provocerande, så länge respondenterna känner sig bekväma med det 

såklart. Om forskaren märker att det är ett för känsligt område som det talas om ska 

forskaren kunna avbryta och gå vidare ifrån ämnet. Ett empatiskt lyssnande är även 

viktigt av forskaren för att dels höra vad och hur det talas om men även vad det inte 

talas om. Vidare bör även forskaren minnas vad som har sagts i intervjun för att kunna 

koppla ihop ämnen som har tagits upp. Under intervjuns gång är det viktigt att forskaren 

hela tiden är tolkande för vad respondenten säger, gärna genom att fråga om det har 

tolkats rätt. På detta sätt får respondenterna chans att bekräfta om det har tolkats på rätt 

sätt eller inte. Alla dessa råd följdes under intervjuerna för att få ett så bra resultat som 

möjligt. 

Bakgrundsfaktan utgår främst från vetenskapliga artiklar vilka är peer-reviewd. 

Databaserna som det b.la. har sökts via är EBSCO Academic Search Elite, OneSearch 

och PubMed. Sökord har främst varit Anorexia Nervosa, treatment, adolescence, 

teenagers, therapist, therapy, perception, experience, social work/worker m.m. 
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Databearbetning och analys 

Samtliga inspelade intervjuer transkriberades kort efteråt när dem var färska i minnet. 

Transkribering enligt Kvale & Brinkmann (2009) betyder att allt som sagts under 

intervjuerna skrivs ner ord för ord. Själva analysen började med att läsa genom 

intervjuerna för att skapa en helhetsbild. För att kunna förstå helheten av intervjun 

tolkades olika delar i intervjun för att därmed skapa en djupare förståelse för helheten. 

När detta var gjort med varje intervju kodades allt material för att lättare kunna hitta 

likheter, olikheter, specifikt relevanta meningsenheter för studiens syfte m.m. 

Kategorier skapades utifrån frågeställningarna för studiens syfte: Hur använder 

behandlare de behandlingsmetoder som finns?, Hur uppfattar behandlare de 

behandlingsmetoder som finns? och Hur uppfattar behandlare behandlingen i 

framtiden? Meningskoncentrering användes även till viss del vilket enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) betyder att texten kortas ner. D.v.s. det som respondenterna har sagt 

kortas ner till meningar, ord och stycken. Det essentiella i meningskoncentrering är att 

hela tiden bevara huvudinnebörden av det som respondenterna har sagt men i en 

koncentrerad form. Varför detta användes var för att det var ett effektivt sätt att korta 

ner den stora mängd textmassa som fanns efter transkriberingarna. Utifrån kodningen 

kunde delarna delas upp i de skapade kategorierna, därefter sammansställdes allt i en 

resultatdel. 

Forskningsetiska överväganden 

Vid forskning och intervjuforskning är etik och moral två viktiga punkter att ha i åtanke. 

Det finns även fyra etiska riktlinjer som är bra att följa. De är dock inte helt strikta att följa 

men de är bra att ha som värdegrund i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Informerat samtycke 

Informerat samtycke innebar att respondenterna blev väl informerade om vad studien 

handlar om, med andra ord själva syftet med studien, om det fanns eventuella för och 

nackdelar att ställa upp i studien och hur undersökningens upplägg såg ut. 

Respondenterna har även fått information om vem som kommer ta del av 

undersökningen och ev. få veta vilka de där. I detta fall rör det sig om att handledaren 

och examinatorerna ev. behöver veta det. Särskilt viktigt för respondenterna att veta vid 

informerat samtycke var att de hade full rätt att hoppa av undersökningen om de så 

ville, deltagandet var helt frivilligt (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta har 

respondenterna blivit informerade om. Informerat samtycke är kort sammanfattat viktigt 

för att skydda respondenterna (Forsman, 1997). 

Konfidentialitet 

Konfidentialitet innebar att respondenterna blev informerade om att de behandlades 

konfidentiellt och att forskaren inte på något sätt avslöjade privat information om dem, 

med undantag för forskaren och ev. handledaren och examinatorerna. Om det ev. skulle 

vara så att informationen skulle kunna göra att respondenterna faktiskt blir igenkända av 

andra var det av stor vikt att forskaren fick detta godkänt av respondenterna. Detta har 
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blivit godkändt av samtliga respondenter. Det betyder då, som nämnt i rubriken ovan, 

att personerna blev fullt informerade och förstod allt vad det innebar för henne (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Det är viktigt att som forskare tänka på vad och hur mycket som 

lovas respondenterna. Detta för att minska risken för forskaren att lova något som 

dessvärre inte går att hålla i efterhand. Det kan i så fall bli både problematiskt för 

forskaren och för respondenten. Vad som även hade kunnat bli ett forskningsetiskt 

övervägande var om information kom fram om t.ex. misskötsel av behandling, 

människor m.m. Det hade i så fall behövt anmälas genom att träda fram som en 

moralisk människa för att försvara personer som inte kan göra det själva. Det i sin tur 

kunde ha blivit problem för vad forskaren hade lovat konfidentiellt (Forsman, 1997). 

Konsekvenser 

Vid forskning bör det alltid strävas efter att det ska ”göras gott” för respondenterna. 

Forskaren ska med andra ord se till att respondenten under intervjun inte säger för 

mycket och därefter ångrar sig (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta togs i åtanke genom 

att hela tiden under intervjuerna avläsa om samtalet fått en ”obekväm stämning”, 

hamnat i ett känsligt område eller om respondenterna kände sig obekväma. Vad som 

blir forskarens roll i ett sådant här läge är i så fall att avgöra hur mycket som bör tas 

med i slutresultatet. Detta i sig blir ett forskningsetiskt övervägande då forskare ska 

arbeta för att göra gott för respondenten, samtidigt som själva forskningen ska vara ett 

utvecklingsmoment i ämnesområdet. Forskaren får i så fall göra en övervägning om hur 

konsekvenserna blir om något känsligt tas med i studien eller inte. Det är också av stor 

vikt att tänka på att det inte alltid bara är respondenterna i sig som kan ta illa upp, utan 

även de personer som representeras av intervjupersonen. (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vad som blev essentiellt viktigt i denna fråga var forskarens grad av empati. Det 

krävdes en god empati för att inte ”köra över” respondenterna vid känsliga frågor, 

liksom att även använda sig av förmågan att känna av stämningen i samtalet och känna 

vilken riktning samtalet fördes. Det fanns i åtanke hela tiden att se till respondenternas 

bästa som faktiskt ställde upp och delade med sig av sina erfarenheter. 

Forskarens roll 

Forskarens roll handlade om vilket ansvar forskaren har till forskningen. För forskaren 

gällde det inte bara att följa de etiska riktlinjer som fanns till punkt och pricka och göra 

val efter dem när val krävdes att göras. Det handlade även om hur forskarens egen 

integritet, moraliska värderingar och pålitlighet påverkade valen som gjordes (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det ställdes även höga krav på hur man som forskare borde vara. 

Bl.a. borde forskaren framställa så korrekta resultat som möjligt efter en undersökning, 

göra korrekta etiska val och se till att det är hög grad av validitet. I ett vidare perspektiv 

lades det stor vikt att hitta en balansgång mellan yrke och privatliv. Det gällde att 

behålla en professionell hållning vid intervjuerna, som ibland kunde vara väldigt djupa 

och berörande, utan att bli för känslosam eller för ”vänskaplig” som kunde göra att 

respondenten avslöjade mer än tänkt (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtidigt har det 

varit svårt stundvis då man inte bara bör visa empati för respondenten, tänka på dennes 

bästa, slå bort tankarna och moraliska värderingar man själv har som privatperson, utan 

även närma sig respondenten så att denne person känner sig tillräckligt bekväm med att 
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dela med sig av sina erfarenheter, hela tiden på en professionell nivå. Det handlade om 

att hitta en balansgång som varken påverkade forskaren eller respondenterna negativt. 

RESULTAT 

Resultatet är en sammanfattning av respondenternas svar. Rubrikerna är uppdelade efter 

frågeställningarna som ställdes i studien: Hur behandlare använder de 

behandlingsmetoder som finns, hur behandlare uppfattar de behandlingsmetoder som 

finns och hur behandlare uppfattar behandlingen i framtiden. Under dessa 

huvudrubriker är ett antal underrubriker utformade vilka bl.a. berör diverse 

behandlingsmetoder, vad respondenterna uppfattade som fungerade bra kontra mindre 

bra, vad de saknade i behandlingsarbetet och vad som kunde förbättras i 

behandlingsarbetet. 

Respondenterna är mellan 37-61 år och arbetar alla i direkt behandling av Anorexia 

Nervosa hos unga flickor. Deras utbildningar varierar mellan legitimerad sjuksköterska, 

undersköterska och legitimerad psykoterapeut. För att visa hur var och en respondent 

resonerar kring deras uppfattningar om behandlingsmetoderna för Anorexia Nervosa 

hos unga flickor har de fått fiktiva namn: Anders, Elin, Gunilla och Åsa. De fiktiva 

namnen går inte på något sätt att koppla till respondenterna. 

Hur behandlare använder de behandlingsmetoder som 
finns 

Vid behandling av Anorexia Nervosa hos unga flickor, 13-19 år används familjeterapi i 

olika former som den främsta behandlingsmetoden. Respondenterna är alla eniga om att 

just i denna åldersgrupp är flickans familj den främsta bidragande faktorn till hennes 

tillfrisknande, oavsett vilken vårdform hon behandlas i. Hela familjen drabbas av 

sjukdomen därför kan även resten av familjen behöva få hjälp och stöd för att kunna 

hantera situationen. Även individuell terapi förekommer, dock inte lika frekvent som 

familjeterapi. Kognitiv beteendeterapi används också som en del i behandlingen av 

sjukdomen i alla vårdformerna för att förändra flickans tankebanor. Dialektisk 

beteendeterapi som behandlingsmetod förekom främst inom tvångsvården då den är 

främst inriktad för personer med ett djupare destruktivt beteende. I slutenvården och 

tvångsvården låg fokuset främst att få upp flickans vikt för att vid sidan av eller vid sett 

senare skede börja arbeta med diverse metoder. 

Vilken behandlingsmetod lämpar sig bäst? 

För att över huvud taget kunna behandla någon måste behandlaren tillsammans med 

patienten komma överrens om vilken metod som kommer passa henne bäst. Beroende 

på vilken typ av vård patienten befinner sig i kan valet av behandlingsmetod variera lite 

liksom hennes bakgrund. När en patient hamnar i slutenvård eller tvångsvård är det 

oftast redan klart att hon har diagnostiserats med Anorexia Nervosa men behöver akut 

vård för att överleva. Hennes BMI (body mass index) ligger då under 14. Det blir därför 

inte mycket behandlingsmetoder som används då det strävas efter att utföra så mycket 
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som möjligt i hemmet, öppenvården eller mellanvården. Däremot är den slutna vården 

en del i behandlingen av sjukdomen och kan inte ses ifrån.  

Det är i första hand akut behandling, ett livsuppehållande, att få i 

näring. Då jobbar vi inte så intensivt med familjen utan det är mer bara 

att få upp energi till hjärnan. Vi anser att är man i slutenvården är man 

så pass dålig att man inte är behandlingsbar. Det är mer omvårdnad 

och få igång metabolismen. Helt enkelt genom att sonda och köra i mat. 

(Gunilla) 

I öppenvården ser det lite annorlunda ut när behandlaren möter patienten. Oftast söker 

patienten sig dit själv eller genom en remiss från t.ex. skola, vårdcentral eller BUP. 

Anders menar att behandlarens första uppgift är att ta reda på vilken typ av ätstörning 

patienten har genom bedömningssamtal, en somatisk kontroll av läkare för att utesluta 

somatiska orsaker till viktminskning, självskattningsformulär som patienten får fylla i 

som sin livssituation samt strukturerade intervjuer. Har man fått diagnosen Anorexia 

Nervosa ska det även avgöras vilken typ det är (se kriterier s.2). Gemensamt för de olika 

verksamheterna enligt Anders, Åsa, Elin och Gunilla är att behandlaren i ett nästa steg 

oftast sätter sig ner tillsammans med patienten och undersöker varför hon har den 

matproblematik hon har och varför hon vill svälta sig. Utifrån mötet kan behandlaren 

avgöra om vilken behandling som lämpar sig bäst till varje enskild individ, vilket kan 

variera mycket. Faktorer som kan spela in vid val av behandling enligt samtliga 

respondenter är bl.a. ålder, vikt, hur pass mycket den kognitiva funktionen fungerar hos 

patienten, hur hennes livssituation ser ut, vad hon har för tankar om sig själv, om 

sjukdomen och bakomliggande faktorer till sjukdomen. Dessa faktorer kan variera 

alltifrån biologisk sårbarhet, psykologiska faktorer, familjefaktorer, sociala faktorer och 

kulturella faktorer. 

Det finns ingen direkt mall för vilken ”typ” av patient som bör behandlas efter en viss 

metod, utan allt är individuellt. Däremot är vissa metoder mer lämpade för en viss typ 

av problematik i sjukdomen (det visas mer nedan under rubrikerna för varje metod som 

används). Många gånger är det dock inte bara en sak som ligger bakom sjukdomen utan 

oftast flera orsaker. Det centrala i denna del av behandlingsprocessen är därför att 

behandlaren ser till helheten och hittar lämpliga metoder för den enskilda patienten. 

Man märker på patienten vilken nivå man ska lägga sig på. Vi har 

ibland haft 12-åringar och då kan man inte lägga sig på den nivån som 

med en 18-åring. Det är ut efter hur patienten och hur hon är, vad hon 

svarar och reagerar på. Det sitter lite i ryggmärgen. Det är mycket i 

mötet man märker hur man ska använda vad och vad man ska 

använda.(Åsa) 

Man anpassar naturligtvis genom att analysera, prata, vända och vrida 

på det. Den information man får från patienten, familjen och det man 

hör och ser. På så vis blir ju ingen behandling lik den andra, för det är 

ju den informationen och det man ser som styr det man pratar om. 

(Gunilla) 
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Vad behandlaren i slutändan kommer fram till med hela familjen formuleras i en 

behandlingsplan som är en viktig del i behandlingsarbetet menar Anders. Där ingår det 

bl.a. vilken typ av behandling som ska utföras, hur ofta de ska träffas och vilka som ska 

inkluderas i behandlingen. Denna behandlingsplan är ett första delmål i behandlingen. 

Nås inte delmålet får behandlaren tillsammans med familjen tänka om och göra upp en 

ny behandlingsplan.  

För dem är det jätteviktigt tror jag att känna att de är på rätt väg mot 

någonting, så att de kan se en förändring. För det är det som kan 

innebära ett hopp av förändring. Det svåra är att få med flickorna, det 

är därför det är viktigt att ha med föräldrarna. (Anders) 

Familjens viktiga roll 

Som förklarat tidigare är familjen till den unga flickan en viktig del i hennes 

tillfrisknande. Generellt sätt påverkar sjukdomen hela familjen på ett eller annat sätt och 

därför kan hela familjen behöva hjälp och stöd. Ibland kan flickans sjukdom bero på 

något som har med familjen att göra. Gunilla menar att det kan t.ex. bero på att någon 

av föräldrarna har någon typ av problematik såsom fixering av tvång, mat, kroppen och 

prestation. I andra fall kan det röra sig om att flickan inte kan uttrycka sig och visar det 

genom att svälta sig själv vilket kan leda till att föräldrarna känner att det har tappat 

kontroll och inte vet hur de ska gå till väga. Att det endast skulle bero på familjen är 

dock något respondenterna inte tror på. 

Det kan finnas vidmakthållande faktorer i familjestrukturen som oftast 

kan handla om att föräldrarna kan ha en upplevelse av att de är avsatta, 

deras auktoritet är borta. En rädsla att man kan förstöra någonting om 

man går in i konflikter med dem, man är glad om de bara äter lite. 

(Anders) 

Det kan vara vanligt att föräldrarna upplevs som nonchalanta mot sitt barn, att de inte 

gör mer för dem. Det poängterades att så är egentligen inte fallet. 

Sen så kan man ju veta att alla föräldrar gör sitt bästa med sina barn, 

sen är det inte alltid att man matchar med varandra just i allt. Så det är 

inte så att dem gör fel på något sätt, det är bara att flickorna har väldigt 

svårt att uttrycka sig. (Åsa) 

Behandling för hela familjen 

Vid familjeterapi arbetar behandlaren utifrån vad familjen behöver för hjälp, många 

gånger sker olika metoder kombinerat med varandra. Generellt sätt är det matvanorna 

som behöver förändras först. Det är då vanligt att behandlaren sätter sig ner med 

familjen under en måltid och strukturerat instruerar föräldrarna hur de ska nära sitt barn. 

Behandlarna lär föräldrarna vad deras barn ska äta, hur mycket mat det ska ingå i varje 

måltid och vad de kan säga för att motivera sitt barn. Vid dessa unga åldrar arbetar 

behandlaren genom föräldrarna för att nå flickan och för att hon ska börja äta igen. 
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Tar du en 12-åring så säger vi alltid till föräldrarna att ’din dotter ska 

inte ta ansvar för sin mat, ni måste ta ansvar för maten’, och det är 

därför föräldrarna alltid måste vara med vid måltiderna. (Anders) 

Jag vänder mig till föräldrarna och säger att du kanske skulle kunna 

titta på detta nu eller du kanske skulle kunna säga detta nu. Jag sitter 

inte direkt till tonåringen och instruerar utan genom föräldrarna. Det är 

så jag stöttar föräldrarna i att få sitt barn att äta.(Gunilla) 

Strukturen är det som de flesta familjer behöver i sin vardag i synnerhet flickorna för att 

kunna vidmakthålla de nya matrutinerna. 

Det är svårt för ungdomarna när de har kryphålen hela tiden och därför 

måste det till en början vara jättefyrkantigt. Dom ber nästan om det 

också. Det är en trygghet att det måste vara likadant hela tiden, att det 

upprepar sig lika varje dag. För det är också en trygghet för dem till att 

de har kommit över den där tröskeln, att de inte behöver ha det längre. 

(Åsa) 

När flickorna får komma hem, oavsett om de först behandlats i öppenvården, 

tvångsvården eller slutna vården, får de oftast ta ledigt från skolan för att kunna vara 

hemma tillsammans med en eller bägge föräldrar som får ta ledigt för vård av barn. Det 

beror på att flickan behöver få in rutinerna med maten och ofta kan det krångla vid 

lunch i skolan. Däremot kan en stödperson i skolan sitta med vid måltiderna men för det 

mesta är flickan för sliten och trött p.g.a. att de kognitiva funktionerna inte fungerar till 

fullo. 

I familjeterapi ingår även föräldrarsamtal, främst när flickorna mår somatiskt dåligt men 

även när flickorna mår bättre. Många gånger påverkas föräldrarna starkt av sitt barns 

sjukdom där en skuld och frustration kan uppstå för att de inte vet hur de ska få sitt barn 

att äta. Att dem får stöd och hjälp i hur de ska hantera sjukdomen är lika viktigt för dem 

som för deras barn. 

Att ha ett barn som blir anorektisk kan föda mycket skuld hos 

föräldrarna. Jag menar som mamma, det tillhör ju den mest elementära 

saken att få i ditt barn mat om tittar rent utvecklingspsykologiskt. Jag 

kan tycka att det är något det värsta vi ser. (Gunilla) 

Ju fler desto bättre 

Multi-family therapy är en metod i den familjebaserade behandlingen och är ett 

komplement till de andra metoderna i familjeterapin. Anders förklarar att metodens 

syfte är att samla ihop flera familjer med samma problematik, Anorexia Nervosa hos sitt 

barn, för att under fyra heldagar arbeta intensivt med varandra utifrån ett 

behandlingsprogram. Efter dessa fyra heldagar följer sex träffar med gruppen under 

loppet av ett år. I MFT äter familjen ihop, gör upplevelsebaserade övningar, har 

föreläsningar och gruppdiskussioner. Det går ut på att familjerna få ge och ta från 

varandra, dela upplevelser och erfarenheter. Grunden i det hela är att föräldrarna får 

tillbaka sin föräldraroll och bryter den isolering som familjen har skapat. 
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Grunden i det här är att föräldrarna ska få återta sin 

föräldrarkompetens, de här flickorna är oerhört starka. Därför har vi de 

här gemensamma måltiderna plus lite annat, man ska bryta familjens 

isolering. De här familjerna orkar oftast inte med sociala kontakter, man 

orkar inte bjuda hem folk för man vet att det inte är enkelt att sitta och 

käka tillsammans som man gör i sociala sammanhang. Så de blir ganska 

isolerade. Det andra är att stärka de här flickornas 

självomhändertagande. (Anders) 

Dagverksamhet – dagens lunch 

I öppenvården erbjuder de flickorna dagverksamhet vid sidan av familjebehandlingen 

för att öva upp matrutiner. Flickorna får komma dit klockan åtta och gå hem halv två. 

De får då äta frukost, ett mellanmål och lunch. Detta blir ofta en start för dem och det 

kan variera hur länge dem är där. De får även en matlista innehållande sex måltider: 

frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål vilka ska täcka 

dagsbehovet. För att kunna återta vikt får de även näringsdrycker och mängden kan 

variera beroende på ålder och hur det har sett ut tidigare. Generellt sett får de fyra 

näringsdrycker om de har BMI under 17, två stycken med BMI 17-18 och en med BMI 

vid 18-19, sedan släpper man dryckerna. 

Näringsdrycker är medicin kallar vi det. Annars skulle de få äta 

ofantliga mängder mat och det skulle aldrig funka, plus att man skulle få 

justera mängden mat hela tiden och det skapar bara en massa problem, 

så vi håller oss till normalportioner som vi säger och näringsdryck som 

komplement. (Anders) 

Enskild avlastning 

Individuell terapi är inte lika vanligt som behandlingsmetod hos unga flickor som hos 

de äldre för den valda målgruppen för denna studie. Metoden används inte som en 

endaste behandlingsmetod utan behandlarna försöker hela tiden ha med familjen på 

något sätt. En del utav flickorna som vill gå i individuell terapi känner ofta att de inte är 

redo att behandlas tillsammans med sin familj. Behandlarna kan då istället träffa flickan 

ett tag och aktivt arbeta för att få med familjen i en integrerad behandlingsmetod. 

Det kan vara så att när det är 16-19 år vill de inte ha föräldrars 

inblandning. Det händer ibland. Då jobbar vi alltid ändå för att få med 

föräldrarna i det. Då kan de säga ’ja det är okej, men jag vill också ha 

ett eget utrymme’ och då brukar vi göra så att jag kan träffa henne 

individuellt tre gånger kanske och så träffar jag familjen den fjärde 

gången. Så håller vi på så ett tag tills vi får med familjen. (Anders) 

Också för att se vad det finns för resurser runt den här tjejen. Man kan 

tänka att vill man inte ha med någon är man ganska självförsörjande, 

eller så finns det annat som gör att man inte vill ha med dem och det kan 

vara väldigt olika saker (Anders) 
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I andra fall kan behandlaren i denna metod vara en slags avlastning för flickan om hon 

går i familjeterapi med. Behandlaren för individualterapin kan då ha som uppgift att inte 

prata mat eller vikt med flickan, utan överlämnar det till den andra behandlaren hon har. 

Det vet flickan om, att behandlaren inte kommer ta upp hennes sjukdom, 

och det kan ge en speciell terapeutisk hållning. Det här att ’jag är inte 

en anorektiker som kommer hit till dig, utan jag är jag’. Hon behövde 

inte ta med sig anorexihäxan in i rummet, utan hon kunde istället börja 

prata om hennes familjesituation. (Gunilla) 

Förändra tankarna 

Vid KBT arbetar behandlarna för att förändra flickornas tankar. Ofta har dessa flickor 

låg självkänsla och en negativt vriden verklighetsuppfattning som kroppsuppfattning. 

Dock används inte KBT förrän flickorna har ökat i vikt och därmed förbättrat sin 

kognitiva förmåga. KBT kan användas som renodlad metod under ett visst antal 

sessioner eller vävs KBT-inslag in i samtalen mellan behandlare och flickan. 

Jag använder inte renodlad KBT utan mer i samtal med flickan, att man 

försöker få dem att inse att det dem tror inte är sant. Dem är fullmatade 

med att dem är tjocka, fula och inte duger. Man måste motbevisa deras 

tankar och få in bättre tankar i huvudet som de kan tänka. (Åsa) 

Man får ta reda på vilka tankar och känslor det är som väcker runt om 

kring sjukdomen och försöka förändra det. Man behöver ju få dem att 

inse att maten behöver man, annars orkar man inte. Ju mindre man äter 

ju mindre ork har man. (Elin) 

Lära känna sina känslor 

DBT används främst för de flickor som har ett djupare destruktivt beteende. Det liknar 

KBT då det är tankarna och känslorna som behandlarna vill förändra hos flickan. Elin 

förklarar att patienterna går två gånger i veckan, en gång i grupp och en gång 

individuellt. I gruppen går de genom fyra olika moduler: medvetet närvarande, hantera 

sina känslor, hantera relationer och stå ut när det är svårt. I den individuella terapin gör 

de dagbokskort där de får fylla i om de t.ex. har haft några kräkningar eller någon annan 

typ av självskadebeteende. Tillsammans pratar de om det och gör en kedja på vad det 

var som hände, vad som var den utlösande faktorn, var det var som triggade och på så 

vis försöka förändra tankarna och stoppa i tid. 

Det en slags undervisningsform i att lära känna sig själv kan man säga. 

Lära sig vad man har för typ av känslor, hur man reagerar på en 

specifik känsla och hur man hanterar känslan och då förändra hur man 

kan hantera denna känsla. (Elin) 
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Livsnödvändig vård 

Om en flicka i åldern 13-19 år får ett BMI under 14 behöver hon läggas in för 

slutenvård eller tvångsvård för att hon behöver snabbt komma upp i vikt p.g.a. att det 

kan vara livshotande för henne. Det krävs mycket struktur från behandlarna i hur det ska 

gå till då det är ett schema de går efter utformat av en dietist. Där står det uträknat hur 

mycket kalorier flickan behöver baserat på hennes längd, vikt och ålder, oftast ligger det 

mellan 2200-2500 kalorier/dygn förklarar Gunilla. I början är oftast flickorna så pass 

dåliga att de behöver sondas och det sker sex gånger/dygn. Det sista målet brukar vara 

värst då flickorna tycker att de har fått i sig så mycket mat. Gunilla och Åsa menar att 

det är viktigt som behandlare att vara noga med att det följs, exakt tid och mängd. 

Efterhand byter de ut ett mål i taget, vilket flickan själv får välja vilket, där hon får börja 

äta fast föda. När alla mål är utbytta kan de flyttas över till mellanvården eller 

öppenvården, dock har hon oftast redan testat att äta hemma ett tag där föräldrarna la 

upp portioner (som de har lärt sig av behandlarna). Det är svårt dock och mycket tid går 

åt till att träna att lära sig äta. 

Vi säger inte såhär till ungdomen ’nu ska du lära dig att äta’ för äta kan 

de, det gjorde dem innan de blev sjuka. Utan istället träna på att äta och 

det där handlar mycket om att de har ingen aning om hur en normal 

portion ser ut. Det har de tappat. (Gunilla) 

Hur behandlare uppfattar de behandlingsmetoder som 
finns 

Ge det patienten behöver 

Respondenterna var alla eniga med att de flesta behandlingsmetoder faktiskt fungerar, 

vissa mer och andra mindre. Vad som är avgörande är dock att patienten får den 

behandlingen hon behöver. En metod kan fungera utmärkt för en patient men för en 

annan tvärtom, helt beroende på patienternas individuella situation. Vidare uppfattade 

även respondenterna att när familjen är delaktig i sitt barns behandling ger det bäst 

slutresultat. Det kunde bero på flera orsaker: 

Sjukdomen drabbar hela familjen, så man får ändra om i systemet i 

familjen många gånger i och med att ungdomen är så sjuk. Det som man 

har gjort hemma fungerar inte, så då får man tänka om och gör på ett 

annat sätt. (Åsa) 

Dels måste man tro på det själv när man jobbar, att man tror det kan 

göra jätteskillnad för den här familjen. Att få med familjen på den här 

behandlingsmetoden, att de också tror på det. Plus att man har de här 

delmålen, att man kan se att det är förändringar på gång och att de kan 

uppleva det rent känslomässigt. (Anders) 

En del är att bryta isoleringen för den här familjen, att stärka 

föräldrarkompetensen. När de märker att nu är vi inte avsatta längre, nu 
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när maten funkar så kan vi få så mycket mer att också funka. Att komma 

tillbaka till det gamla vanliga. (Anders) 

Tungt för både behandlare och patienter 

Det kom fram att behandlingsarbetet över lag kan vara komplicerat, inte rent 

metodmässigt, utan att det är tunga och svåra ärenden. Ofta tar behandlarna på sig ett 

stort ansvar och arbete. 

Vad de även uppfattade som fungerade mindre bra var främst om patienterna 

behandlades främst utifrån individuell terapi när det var svårigheter att få ihop familjen 

till familjeterapi. 

Jag tror det är 50.000 skilsmässor i detta land per år så det är mycket 

blandfamiljer man får. Dem här som har separerade familjer med nya 

förhållanden och nya barn får man inte med i det här systemet. Kan man 

inte börja med föräldrarna och sedan plocka in de andra så kan det 

ibland innebära svårigheter. (Anders) 

Inom tvångsvården ansågs det problematiskt att ibland få med sig patienten i 

behandlingen alla gånger när patienten inte ville trots att hennes situation kunde vara 

kritisk. 

Man kan ju aldrig tvinga någon till att göra någonting, det går ju inte. 

(Elin)  

Behandlarens viktiga roll 

Respondenternas uppfattningar om behandlingsmetoderna är överlag bra. Det är snarare 

så att det är faktorer hos dem själva som behandlare som de uppfattar som viktiga. 

Tålamod och tid anses vara en viktig faktor.  

När man jobbar med den här typen av patienter så är det tålamod och 

tid som gäller, det tar ju tid. Det är ju en hel livsstil som ska förändras, 

ett helt synsätt och ett helt nytt tankesätt som ska förändras. Många 

gånger är det nog bara tålamod, sen tror jag att flesta 

behandlingsmetoder fungerar. (Elin) 

Hur kommunikationen ser ut mellan behandlare och patient berör hur 

behandlingsmetoderna fungerar och därmed behandlarens uppfattningar. Utan en 

fungerande kommunikation kommer behandlaren ingenstans i behandlingen. 

Respondenternas uppfattningar om hur kommunikationen bör se ut är väldigt lika, 

mycket handlar om tillförlitlighet, fördomsfri, empatisk, visa trygghet men även ärlig 

och rak på sak. 

Att vara icke fördömande, att vara lyssnande och utforskande. Man 

bygger ett förtroendekapital. Att de är villiga att släppa in mig som 

behandlare i deras familj. (Anders) 
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Jag tycker det är viktigt med en öppenhet och en ärlighet, att man 

verkligen sätter sig ner och samtalar runt om kring det som är ett 

problem helt enkelt. Att man inte är rädd för att prata om det. För dem 

är det ju deras värld. Man måste föra fram det i ljuset. Så öppenhet och 

ärlighet tycker jag är mottot mer eller mindre i att komma någonstans. 

(Elin) 

I ett akut skede så är det ju kommunikationen instruerande, pedagogisk, 

upprepande och strukturerad. Man får ta emot och stå med båda 

fötterna på jorden och ge hopp. Visa att det inte är anorexihäxan som 

bestämmer utan vi. (Gunilla) 

Hur behandlare uppfattar behandlingen i framtiden 

Koncentrerad och förebyggande vård 

I både den öppna och slutna vården saknade de att ha hela vårdkedjan på ett och samma 

ställe. På den öppna verksamheten fanns det redan barn- och ungdomsläkare för den 

somatiska delen, sjukgymnaster, dietister, dagverksamhet m.m. men de har inte öppet 

dygnet runt vilket de tycker ställer till det lite. Hade de haft egna platser för 

heldygnsvård hade de inte behövt lägga över patienter på andra verksamheter. De hade 

kunnat erbjuda familjerna en lägenhet på verksamheten om det hade varit behov för 

dem med heldygnsvård. Det hade underlättat för både patienten och för sig själva. 

Istället för att patienten med familj ska springa på en massa ställen så 

finns alla dem personerna dem ska träffa på samma ställe. Ska någon 

springa ska vi springa, inte dem. (Anders) 

I den slutnavården och tvångsvården var det en fråga om tid de saknade för att patienter 

så långt som möjligt inte skulle behöva behandlas där. Att patienterna egentligen borde 

ha fångats upp långt innan detta skede. 

Det är väl kanske just det här med tid men tanke på där jag jobbar. När 

dem väl kommer till oss är det p.g.a. att dem inte kan vara någon 

annanstans. Många gånger hade man nästan kunnat önska att man hade 

fått behandla dem tidigare, att man hade fått dem tidigare än när dem 

inte riktigt gått så djupt som de faktiskt gjort. (Elin) 

Mer samverkan och kunskap 

Anders tycker att samarbete och samverkan kunde förbättras i behandlingsarbetet, t.ex. 

med skolor och gym för att fånga upp patienterna i tid. Många av de personer som dels 

kan ha Anorexia Nervosa, ligga i riskzon för det eller har någon annan typ av 

ätstörningsproblematik tränar på gym, väldigt ofta. I skolmiljö förekommer också dessa 

unga flickor, väldigt ofta. Problemet ligger mest vid hur en person ska gå till väga när 

de uppmärksammar någon som ser ut att behöva hjälp av något slag. 
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Hur ska personalen på gymmet ta tag i det när de ser någon som är där 

tre gånger per dag och är tunn som en speta, hur ska man lägga fram 

det där? ’Vi är oroliga över dig, du kanske skulle söka till ****?’ det är 

inte det enklaste. (Anders) 

..men vad behöver skolorna uppmärksamma? Hur ska man fånga upp 

det innan det går så långt att det nästan blir lite akut? Vi går inte ut och 

informerar på skolor för vi tror det kan ha en annan effekt som kanske 

inte är bra att det blir mer av, för det finns såna exempel. (Anders) 

Förslaget om förbättrad samverkan med elevrådspersonal var dock något Anders ansåg 

skulle ge bättre effekt i att fånga upp flickor i skolan som har någon form av 

ätstörningsproblematik. Dock fanns det en viss osäkerhet gällande kunskapsnivån som 

finns i skolorna kring området. Anders menade att en person med Anorexia Nervosa är 

lätt att se, men inte de andra ätstörningarna som kan leda till Anorexia Nervosa. 

Det handlar säkert om kunskapsnivån utanför den här verksamheten. 

Jag vet inte om det är vårt jobb eller om det är elevhälsan själv som ska 

ta tag i det. Är det en anorektiker är det inga problem för det ser dem, 

men en bulimiker.. De är för det mesta normalviktiga men har ett helvete 

av sin problematik. Du ser det inte med otränade ögon. (Anders) 

Vidare tyckte slutenvården och tvångsvården att det borde finnas mer utbildningar och 

studier för de verksamheter med patienter som är mycket mer sjuka än de som ändå kan 

leva ute i samhället och behandlas i öppenvården. I slutenvården och tvångsvården 

önskades det att miljöerna förbättrades så att en patient skulle kunna få vara ifred med 

behandlaren för att kunna fokusera på sig själv. 

Många gånger skulle man kanske vilja jobba med dem lite mer ensamt 

utan att är så många andra patienter runtomkring. Det beror lite på hur 

sjuka dem är helt enkelt. När man har dem vars hela liv går ut på maten 

och kanske väger 30kg hade det varit bra att bara ha sig själv att 

fokusera på. Det blir svårt när man jobbar på en avdelning där det finns 

många andra med, för dem vill så gärna kontrollera allting runt 

omkring. (Elin) 

Samhällets ansvar 

Hur behandlarna ser på behandlingen i framtiden var det enade om. Det var ingen direkt 

fråga om hur behandlingsmetoderna skulle förändras, utan samhället och media måste 

förändras. Något måste göras i samhället för att stoppa det som påverkar unga flickor 

om hur de borde se ut. Samhället måste även agera för att stoppa hur accepterad 

sjukdomen har blivit och all hets kring vikt och kropp. Media måste förstå innebörden 

av vilken påverkan de har på människor. Flickor, och såklart även många andra, 

påverkas starkt av hur media framställer dagens ideal. 

Istället för att titta på behandlingsformer i framtiden kanske man skulle 

titta på samhällets syn på det hela. Någonstans känner jag att det har 

blivit någon acceptans i samhället runt omkring det här. Man ska vara 
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size zero och man ska se ut på ett visst sätt och man ska vara på ett visst 

sätt vilket gör att det någonstans blir acceptabelt att ha den här 

problematiken. (Elin) 

Jag brukar säga till dem vi har här när vi har MTF-grupperna att det 

finns en tobaksaffär där borta. Jag uppmanar dem inte att riva ner dem 

här plakaten om alla dieter eller hur man ska äta, men jag önskar att 

någon gjorde det. (Anders) 

Att arbeta politiskt med denna fråga var ett förslag till hur samhället skulle kunna 

förändra sig. Information i skolor var också förslag för hur denna syn samhället har idag 

om ideal m.m. ska försvinna. Det handlade dock inte om att gå ut med information om 

ätstörningar, utan mer om ens egen identitet, självbild m.m. för att vi ska låta oss vara 

oss själva och acceptera andra. 

Jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt att samhället bara inte kan 

acceptera att man är som man är. Fast samtidigt är det kanske inte alltid 

samhället som skapar den här typen av problem eller diagnoser, men det 

hjälper ju inte till. (Elin) 

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis av resultatet framgår det att familjen är en viktig faktor att ha med 

vid behandlingen för att patienten ska tillfriskna, oavsett vårdform. Val av 

behandlingsmetod är högst individuellt där behandlaren ser till helheten för att ta fram 

rätt metod för patienten. Resultaten pekar dock på att familjen bör finnas med på något 

sätt oavsett om patienten t.ex. främst vill utgå från en individuell terapi. De 

behandlingsmetoder som behandlarna använder är familjeterapi, multi-family therapy, 

individuell terapi, kognitiv beteendeterapi och dialektisk beteendeterapi. Vid den akuta 

vården är sondmat den metod som främst används för att patienten snabbt ska återfå 

vikt, därefter används de ovanstående metoderna tills hon skrivs över till öppen eller 

mellanvården igen. Behandlingsmetoderna anses alla vara fungerande, det avgörande är 

att anpassa behandlingen efter patientens behov. Även hur behandlarna själva förhåller 

sig till patienten och metoden har en avgörande roll för hur utgången av behandlingen 

blir. För behandlingen i framtiden finns en önskan om att ha hela vårdkedjan på ett och 

samma ställe för att göra det så smidigt och effektivt som möjligt för patienterna. I 

slutenvården och tvångsvården önskades främst mer utbildningar och en önskan om att 

fånga upp dessa flickor i tid för att det inte ska gå så långt som inläggning vid 

sluten/tvångsvård. Vidare pekade resultatet starkt på att det måste ske en förändring i 

samhället och i media om vilka signaler de sänder ut till alla människor. 

Teoretisk problematisering 

Resultatet kommer i detta avsnitt problematiseras utifrån ett biopsykosocialt perspektiv 

och ur det relationella kontra punktuella perspektivet. 
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Ur ett biopsykosocialt perspektiv 

Ur ett biopsykosocialt perspektiv menar White (2005) att en sjukdom eller företeelse 

kan förklaras utifrån helheten, d.v.s. ur ett biologiskt, psykologiskt och socialt 

perspektiv. Det går också ur detta perspektiv att se vad som kan göra patienten frisk 

genom att ta reda på vad som gjorde henne sjuk och därmed ändra på de orsakerna. Vid 

behandling av Anorexia Nervosa hos unga flickor är behandlarna väldigt måna om att se 

till patientens helhetsbild för att kunna avgöra vilken sorts behandling som passar henne 

bäst. Faktorer som vikt, ålder, hur hennes livssituation ser ut, hur hennes kognitiva 

funktioner fungerar, vad hon har för tankar om sig själv och sjukdomen samt 

bakomliggande faktorer till sjukdomen kan tyda på hur sjukdomen uppkom samt vad 

hon behöver för att bli frisk. Detta framkom bl.a. då behandlare i ett första möte 

undersöker om det finns somatiska förklaringar till viktminskningen vilket kan tydas 

utifrån ett biologiskt perspektiv. Patienten får även fylla i ett självskattningsformulär om 

hennes livssituation som bl.a. kan förklara hur hon ser på sig själv. Det skulle kunna 

förklaras ur dels ett psykologiskt och ett socialt perspektiv då dessa två perspektiven ses 

som ett samspel av vårt mående. Exempelvis påverkas patienten många gånger 

psykologiskt av hur familjeförhållandena ser ut (socialt), men även tvärtom kan 

familjen påverkas utifrån deras barns mående. Ur det biopsykosociala perspektivet kan 

tillfrisknandet ske genom att ändra de orsaker som gör att patienten är sjuk. Det kan ur 

resultatet tydas t.ex. genom att patienten mådde psykologiskt bättre när familjen fick 

arbeta för att skapa struktur i sin vardag. Resultatet visade även att när maten börjat 

fungera hos flickan var det i ett led till att föräldrarna kände att andra saker kunde börja 

fungera igen och att de kunde återgå till ett normalt liv. Med andra ord påverkar det ena 

det andra, både positivt och negativt. Ur ett större socialt perspektiv går det såklart att se 

att samhället påverkar dessa unga flickors psykologiska mående väldigt starkt. 

Resultaten pekade på att en förändring i samhället måste ske. Om det skulle ske en 

förändring på samhällsplan (socialt) skulle förmodligen många unga flickor må 

psykologiskt bättre och kanske därmed inte lida lika mycket av sjukdomen. Däremot är 

det inte säkert att det bara är samhället som har påverkat till varför en individ har 

utvecklat Anorexia Nervosa, det är såklart väldigt individuellt. Det är nog svårt att dra 

tydliga gränser mellan vad som har påverkat patienten rent biologiskt, psykologiskt och 

socialt. Många gånger samspelar nog perspektiven med varandra där det ena påverkar 

det andra och vice versa. Givetvis ser även denna helhet olika ut från patient till patient, 

det centrala är att se till den individuella individens helhet. 

Ur ett relationellt kontra punktuellt perspektiv 

Enligt von Wright (2000) kan en person möta en annan person som antingen ett vad 

(punktuellt) eller ett vem (relationellt). Om vi väljer att möta en person som ett vad ser 

vi hennes subjektivitet som något förutbestämt, vi ser hennes bakgrundsvariabler. T.ex. 

hennes beteende, egenskaper, bakgrund och biologiska faktorer som bestämda, 

oföränderliga. Om vi däremot väljer att möta en person relationellt ser vi människans 

subjektivitet som något som förändras, bildas och formas i möten med andra, det är med 

andra ord inte förutbestämda variabler. Vi förstår personen hur hon är när vi möter 

henne och hur hon är just då. 
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Ur resultatet att tolka sker det en pendling mellan det relationella perspektivet och det 

punktuella perspektivet. När en patient först kommer till antingen öppenvård, slutenvård 

eller tvångsvård vet behandlarna att personen har någon slags ätstörning, det kan ses ur 

det punktuella perspektivet. För det mesta har en patient som hamnat i slutenvården 

eller tvångsvården redan diagnostiserats med Anorexia Nervosa och behandlarna vet 

med en gång att det är något som måste behandlas direkt. Att det i denna situation är 

punktuellt är egentligen inget dåligt, utan snarare livsnödvändigt. Svävar en patient 

mellan liv och död p.g.a. näringsbrist är det ingen fråga i sig om vad patienten vill eller 

hur hon ser på det, utan behandlarna tar över allt för att återfå hennes vikt. Det är först 

när patientens tillstånd stabiliseras som behandlaren kan gå in och möta henne 

relationellt. Vid öppenvården vet behandlarna att det rör sig om någon ätstörning när 

patienten söker sig dit, vilket då kan ses som punktuellt. Däremot till en början måste 

behandlaren ta reda på vilken typ av ätstörning det är genom t.ex. samtal där patienten 

och familjen får berätta om sin livssituation. I detta möte skapar de en bild av sig själva 

vilket behandlaren i sin tur tolkar och skapar sig en uppfattning om. Detta kan då ses ur 

det relationella perspektivet. Tillsammans blir det däremot de båda perspektiven då 

patienten får berätta själv vad hon vill om sig själv, men det är behandlaren i slutändan 

som ändå väljer vilken behandling som kommer lämpa sig bäst. von Wright (2000) 

menar dock att möta en person ur både det relationella och punktuella perspektivet ger 

bäst utgång. Som sammanfattning av resultatet ur detta perspektiv försöker behandlarna 

så långt det är möjligt att möta patienten som ett vem, någon som är föränderlig. 

Däremot krävs det ibland att möta patienten som ett vad när situationen hänger mellan 

liv och död. 

DISKUSSION 

I detta kapitel kommer en diskussion föras kring hur metoden för studien har fungerat 

samt om det hade varit bättre att göra på något annat sätt. Därefter följer en diskussion 

kring resultatet kopplat med den tidigare forskningen. Sist avslutas kapitlet med 

slutsatser och förslag till vidare forskning. 

Metoddiskussion 

Valet att utgå ifrån en kvalitativ studie kändes som ett ganska självklart beslut då det var 

behandlares uppfattningar av behandlingsmetoder för Anorexia Nervosa hos unga 

flickor som skulle studeras. För att få den djupa förståelsen jag var ute efter gav en 

kvalitativ metod rätt redskap för det än vad en kvantitativ metod hade gjort. Den 

hermeneutiska utgångspunkten ansågs även den vara ett ganska självklart beslut då 

resultatet skulle tolkas och förstås. Den förförståelse som fanns inom området 

påverkade även det valet av en hermeneutisk utgångspunkt eftersom förförståelse har en 

viktig betydelse i den hermeneutiska metoden. Vid val av ämnesområde finns 

funderingar på om det hade varit bättre att inrikta mig på en typ av vård istället för alla 

vårdtyper. Det är möjligt att det hade gett ett djupare resultat. Däremot var det av 

intresse att se hur behandlingsmetoderna fungerade på alla plan.  
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Urval 

Urvalet till studien hade kunnat vara bättre. Helst hade jag sett att få ha fem eller sex 

stycken intervjuer istället för fyra. De två intervjuer jag saknar är respondenter från 

öppenvården då det i slutändan bara blev en respondent därifrån. Det hade kunnat göra 

att resultatet hade blivit fylligare och gett högre validitet. P.g.a. oförutsedda saker som 

hände blev tiden knapp och det fanns ingen mer inom rimliga avstånd som kunde ställa 

upp på intervju med kort varsel. Däremot anser jag att de respondenter som ställde upp 

gav mig en bra grund för området med mycket information där jag inte behövde höra av 

mig igen för vidare frågor. De varierande verksamheterna gav ett bredare resultat vilket 

anses som positivt då det inte fanns risk att samma typ av resultat skulle träda fram om 

alla respondenter hade varit från en och samma verksamhet. 

Intervjuguide, Datainsamling och analysering 

Intervjuerna utfördes efter en semistrukturerad intervjuguide. Frågorna var till viss del 

förbestämda utifrån studiens undersökningsområde men var väldigt öppna vilket gav 

respondenterna en möjlighet att svara väldigt fritt. Utifrån denna metod fanns det 

möjlighet att att fånga upp sådant som berörde ämnet men som hade kunnat gå förlorat 

om intervjuguiden hade varit strukturerat utformad. Eftersom studien bara har en 

forskare fokuserades det inte på att föra övergripande fältanteckningar. Intervjuerna 

spelades in vilket gav mig möjlighet att förhålla mig väldigt öppet och tillämpa ett 

empatiskt förhållningssätt under intervjuerna. Detta hade inte varit fullt så möjligt om 

anteckningar skulle ske samtidigt. Inspelningen underlättade även för analyseringen 

efteråt där jag kunde lyssna efter bl.a. hur de sa sakerna och dessutom fanns det inte 

någon möjlighet att någon värdefull information gick till spillo. Analyseringen av 

materialet skedde genom transkribering vilket tog mer tid än beräknat. Däremot var det 

väldigt värdefullt då det gav en ökad förståelse för ämnet ju mer intervjuerna 

återlyssnades. En form av meningskoncentrering användes för att korta ner på den 

ofantliga mängd data som fanns. Detta upplevdes som väldigt bra då det var lättare att 

få en överblick utifrån det relevanta som kom fram i intervjuerna. Det analyserade 

materialet delades upp i tre stora teman utifrån de tre frågeställningarna till denna studie 

vilket gjorde det lättare att strukturera upp resultatet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av respondenterna visade i enlighet med den tidigare forskningen av Wallin, 

(2000); Chavez & Insel (2007); Paulson-Karlsson (2004) och Le Grange m.fl, (2011) att 

familjeterapi är den överlägset ledande metoden för behandling av Anorexia Nervosa 

hos unga flickor. Detta beroende på att flickor i den åldern är väldigt beroende av sin 

familj. Metoderna som beskrevs i bakgrunden för familjeterapi fungerade i stort sett på 

samma sätt som resultatet visade. Respondenterna tryckte på att det var brist av struktur 

som bl.a. påverkade flickans matproblem vilket Le Grange m.fl., (2011) förklarade att 

familjeterapimetoderna utvecklade på Maudsley arbetade mycket med. Både resultatet 

och den tidigare forskningen från Le Grange m.fl., (2011) menar på att det är 

föräldrarna som ska ta över maten och lära sitt barn att äta rätt. Däremot menar 

Thompson-Brenner m.fl. (2010) att föräldrarna inte ska ta över kontrollen utan istället 
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vara där som ett stöd. Darcy m.fl. (2010) är inne på samma spår som Thompson-

Brenner (2010) vilka menar på att om patienten får känna ett oberoende till någon skulle 

det göra henne mer engagerad i behandlingen. Det finns inget som helt 100 % visar på 

vilken metod som är rätt eller fel, men att om den tidigare forskningen ska stärkas från 

resultatet och vice versa visar det på att det är viktigt att föräldrarna tar över till en 

början. Detta bl.a. beroende av att föräldrarna ofta har tappat den kontroll och struktur 

de egentligen borde ha för barnets matintag. I ett vidare perspektiv är det logiskt att 

tänka att föräldrarna till en början borde ta över barnets matrutiner då barnen faktiskt är 

barn.  

Vidare till den individuella terapin skiljde svaren sig något mellan den tidigare 

forskningen och resultatet men fanns även vissa likheter. De likheter som fanns var att 

metoden främst fungerar bättre för de lite äldre personerna som inte har samma starka 

band till sin familj eller är lika beroende av dem. Det som skiljde sig var att själva 

utförandet inte riktigt var samma hos resultatet som vid den tidigare forskningen. Den 

tidigare forskningen beskriver nog således en mer ”renodlad” behandling där de olika 

utvecklingsfaserna undersöks mer noggrant (Le Grange, 2011). Resultatet menade mer 

på att den individuella terapin kunde vara en avlastning för patienten för att få känna sig 

mer som en människa och inte som ett sjukdomsobjekt som var stämplat med Anorexia 

Nervosa. Detta kan anses vara en ganska skön känsla för patienten att bara få vara sig 

själv och inte en sjuk person. 

Det mest intressanta för denna studie var resultatet på hur behandlarna faktiskt 

uppfattade behandlingsmetoderna och hur de uppfattade behandlingen i framtiden. Vid 

frågor kring vad som t.ex. fungerar bra, vad som hade kunnat förbättras och hur de ser 

på behandlingen i framtiden var det inte mycket kring själva behandlingsmetoderna i sig 

som skulle förändras. Snarare var det en fråga kring att kunna anpassa behandlingen till 

patientens behov som var avgörande för behandlingens utgång. Detta stärks även utifrån 

Wallin (2000) som menar att sjukdomen är av en multifaktoriell art och att det därför 

krävs av behandlaren att finna den metod som kommer fungera bäst för den enskilda 

patienten. Resultatet visar även på att det är faktorer hos behandlaren själv som avgör 

hur pass bra behandlingen kommer bli. Resultatet menade på att tålamod, tid och en 

fungerande kommunikation var grunden för en lyckad behandling. Att möta patienten 

empatiskt, fördomsfritt och att visa tillförlitlighet liksom att vara öppen och ärlig var de 

faktorer behandlarna lyfte fram som framgångsrika egenskaper hos sig själva som 

behandlare. Dessa faktorer kan även styrkas som viktiga då både Darcy m.fl. (2010), de 

la Rie m.fl. (2008), Vanderlinden m.fl. (2007) och Bakker m.fl. (2011) anser att det är 

viktiga faktorer. 

Vidare kom resultatet fram till att samarbete och samverkan bör utvecklas i framtiden 

för att fånga upp de personer som lider av någon typ av ätstörning i tid. Respondenterna 

ansåg att de helst av allt inte hade velat behandla någon under tvång utan mer 

förebyggande i öppenvården hade varit det ultimata. Med en bättre samverkan med 

skola och gym hade de säkert kunna fånga upp fler personer som behöver hjälp. Ju 

tidigare detso bättre. Resultatet pekade även mycket starkt på att en förändring i 

samhället måste ske på något vis snarare än hur behandlingsmetoderna ska fungera. 

Media pumpar ut dieter och hur den ”perfekta” kroppen ska ut och någonstans känner 

respondenterna att det finns en acceptans i samhället att Anorexia Nervosa är okej. De 

känner även att det idag att det är svårt att bli accepterad för den man är vilket är synd. I 
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tonåren söker många efter sig själv vilket är svårt om de inte känner att de får vara den 

person de faktiskt är. 

Slutsatser/implikationer 

Syftet och frågeställningarna har blivit besvarade enligt mig. Resultatet visar på att det 

finns en rad behandlingsmetoder som alla är fungerande. Det avgörande är att 

behandlaren kan ta fram den behandlingsmetod som den enskilda patienten behöver. 

Familjen har en viktig betydelse för flickans tillfrisknande vilket är något att sträva efter 

i behandlingen. Det är inte så att det är behandlingsmetoderna som behöver förändras, 

utan snarare en förändring på samhällsnivå. Vidare forskning bör därför kanske 

fokuseras på hur detta bör ske samt på vilket sätt förebyggande arbete kan ske för att 

unga flickor inte ska utveckla Anorexia Nervosa. Sjukdomen är allvarlig och ingen 

önskar att någon skulle behöva gå igenom det.  

Förhoppningsvis kan denna studie vara till hjälp för alla olika professioner som arbetar, 

eller kommer arbeta, med unga flickor med Anorexia Nervosa och vill göra ett gott 

behandlingsarbete. 
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Bilaga I 

I� 

Missiv 

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. Det jag använder 

mig av är det som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt jag kan för att ditt 

deltagande i studien ska vara etiskt riktigt vill jag visa dig dessa riktlinjer och hur jag 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Detta innebär också att du ska veta vem 

jag är, vilken utbildning jag tillhör och var du kan nå mig. Dessutom innebär det att du 

ska veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig 

för att inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter.  

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Jag hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i studien. För 

mig är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter – då det är just 

dem jag intresserar mig för. 

 

     Rebecka Feldmanis 

     Växjö 2013-02-12 

     ________________ 

 

Handledare: Nina Modell 

Examinatorer: Mats Anderberg, Mikael Dahlström och Margareta Ekberg Stigsdotter 
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I� 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Vad har du för utbildning? 

 Vad har du för anställning? 

 Hur gammal är du? 

 Har du arbetat med klienter som har sjukdomen Anorexia Nervosa? 

- Under hur lång tid? 

Hur använder behandlare de behandlingsmetoder som finns? 

 Kan du berätta om behandlingsmetoderna som används? 

 Kan du förklara hur man anpassar behandlingen till varje enskild individ? 

 Kan du berätta vilka faktorer det är som spelar in vid val av behandlingsmetod? 

Hur uppfattar behandlare de behandlingsmetoder som finns? 

 Hur upplever du att behandlingsmetoderna fungerar? 

 Kan du beskriva vilka behandlingsmetoder som har fungerat bra? 

- Kan du förklara varför de har fungerat bra? 

 Kan du beskriva vilka behandlingsmetoder som har fungerat mindre bra? 

- Kan du förklara varför de har fungerat mindre bra? 

 Kan du berätta om hur kommunikationen ser ut mellan behandlare och patient? 

Hur anser behandlare att behandlingen borde se ut? 

 

 Kan du berätta om det finns något som du saknar i behandlingsarbetet? 

 

 Kan du berätta om det finns något som du tycker kan förbättras i 

behandlingsarbetet? 

 

 Kan du berätta om det finns något som du som behandlare skulle vilja ändra på i 

behandlingen, oavsett ekonomi, personaltillgångar och lagar? 

 

 Hur ser du på behandlingen i framtiden? 



 

 

Övrigt 

 

 Finns det något du vill lägga till som du tycker är av värde för denna studie? 

 



Bilaga III 

I 

Förfrågan om medverkan i examensuppsats 

 

Hej! 

Jag heter Rebecka Feldmanis och läser programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180hp, vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Jag har tidigare kontaktat er med anledning av den examensuppsats, även kallad c-

uppsats, jag skriver nu i vår. Uppsatsens tema berör hur behandlare uppfattar 

behandlingsmetoder av Anorexia Nervosa för unga flickor, 13-19 år. 

Mitt intresse är att utföra en kvalitativ studie och vad det gäller mitt tema anser jag att 

kunskaperna och erfarenheterna ni har på er avdelning passar väl in och är mycket 

intressanta att få ta del av. Jag efterfrågar att få utföra en intervju med en frivillig som 

känner att han/hon vill bidra med sina kunskaper och efterfarenheter till min studie. En 

anställd som har del i att utföra sådan behandling med dessa klienter. 

I uppsatsarbetet har jag handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har läst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

Vänligen kontakta mig om ni har funderingar eller frågor. 

Med vänliga hälsningar 

Rebecka Feldmanis tel: xxxx xxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx 

Handledare: Nina Modell 

e.mail: xxxx.xxxxxxxxxx.xx 

Examinatorer: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Margareta Stigsdotter Ekberg 

Kursansvariga: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg och Margareta Stigsdotter Ekberg 

 


