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Abstract 
 
Bakgrund: År 2018 levde cirka 190 000 personer i Sverige med en ätstörning varav 
majoriteten som insjuknade var unga kvinnor. Går en tillbaka 30-40 år i tiden var ätstörningar 
ett sällsynt problem i samhället, idag däremot är det ett välkänt begrepp inom sjukvården. En 
av de vanligaste ätstörningarna är anorexia nervosa och studier har visat att det första året 
efter en har blivit friskförklarad är det störst risk för återfall och att det finns begränsad 
forskning gällande tillfriskningsprocessen utifrån ett patientperspektiv. Syftet: Syftet med 
denna studie är att få en djupare förståelse för hur tillfrisknandet från anorexia nervosa kan 
upplevas av någon som diagnostiserats med anorexia nervosa. Metod: För att besvara syftet 
har en kvalitativ metod använts. Fyra intervjuer har genomförts med personer som har 
diagnostiserats med sjukdomen anorexia nervosa. Transkriberingarna av intervjuerna har 
sedan analyserats med inspiration utifrån en tematisk analys. Resultat: Resultatet visade att 
det kunde finnas faktorer som både underlättade och försvårade tillfrisknandet. 
Motivationsfaktorer såsom sociala relationer kunde vara en bidragande faktor för att gå mot 
ett tillfrisknande och underlätta processen. Faktorer som kunde försvåra 
tillfriskningsprocessen var bland annat brist på den psykologiska återhämtningen i 
behandlingen som kunde bestå av negativ självkänsla och behov av kontroll. I 
tillfriskningsprocessen framkom det av informanterna att det var stort fokus på den fysiska 
delen i behandlingen. Slutsatser: Informanterna uttryckte att det finns ett behov av att arbeta 
mer subjektivt i behandlingen för att underlätta den psykologiska delen av tillfrisknandet. 
Vägen till att bli diagnostiserad med anorexia nervosa enligt DSM-5 är tydlig medan vägen ur 
sjukdomen och vad frisk innebär är desto otydligare. 

Nyckelord: anorexia nervosa, tillfrisknande, försvårande/underlättande, motivation, 
relationer, frisk/sjuk, kvalitativa intervjuer, tematisk analys, KASAM, disease, illness.    
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1.  Inledning  

Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling (2019) uppskattade att år 2018 levde 
cirka 190 000 personer i Sverige med en ätstörning och det förekom framförallt hos unga 
kvinnor. Ätstörningar förekommer generellt främst i västvärlden och vita unga kvinnor är de 
som oftast insjuknar (Makino, Tsuboi & Dennerstein, 2004). Ätstörning är ett 
samlingsbegrepp för olika sjukdomar där det finns en skev relation till mat, bland annat 
anorexia nervosa, bulimi nervosa och UNS som innebär ätstörning utan närmare specifikation 
(Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, 2018). Studien kommer avgränsa sig 
till sjukdomen anorexia nervosa och kommer hädanefter i texten benämnas AN. Gemensamt 
för dessa tre sjukdomar är att det finns ett kontrollbehov och rubbat beteende kring mat, vikt 
och individens kropp (Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, 2019). Att leva 
med en ätstörning kan innebära skam, oro och rädsla. Därav finns de ett mörkertal och det är 
svårt att uppskatta en exakt siffra hur många som anses vara sjuk i en ätstörning (Nationellt 
kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, 2019).  

Att vara sjuk i en ätstörning är vanligt bland unga kvinnor och att återhämta sig kan vara ett 
komplicerat förlopp både fysiskt som psykiskt. Vissa återhämtar sig helt medans andra kan 
komma att aldrig känna sig frisk från ätstörningen (Nationellt kvalitetsregister för 
ätstörningsbehandling, 2019). Tidigare forskning visar att 20 % av de som insjuknar i AN 
utvecklar ett kroniskt sjukdomsförlopp samt att 9% av dessa personer dör i självmord eller 
medicinska komplikationer. I genomsnitt är det endast en tredjedel som blir bra från 
sjukdomen (Steinhausen, 2002).  

Att ha en signifikant viktnedgång samt att menstruationen försvinner är två bärande kriterier i 
DSM-5 vid bedömning för sjukdomstillståndet AN (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2015). 
I tillfrisknandet av en ätstörning är det vanligt att det görs kliniska bedömningar om 
patientens fysiska och psykiska hälsotillstånd. Dock finns det en problematik i detta då viktiga 
faktorer i ett tillfrisknande kan komma att förbises när tillfrisknandet preciseras av kliniker 
och läkare. Det som ofta fokuseras på när det gäller tillfrisknande är personens viktuppgång 
och att menstruationen kommer tillbaka (Pettersen & Rosenvinge, 2002). Det finns tydliga 
kriterier för att diagnotiseras med AN, när en ses som frisk är dock otydligare. Svenska 
Psykiatriska Föreningen (2015) talar om AN som en kronisk sjukdom men menar på att man 
kan lära sig leva ett normalt liv och ses som frisk.                                           

Dessa kriterier av ett tillfrisknande kan dock vara otillräckliga eftersom patientens livskvalité 
inte nödvändigtvis ökar bara för att symptomen för sjukdomen försvinner. De olika typer av 
behandlingsformer som kliniker och terapeuter använder sig av kan ses som otillräckliga 
utifrån ett patientperspektiv gentemot ett tillfrisknande. Att se bortanför de kriterier som finns 
utifrån behandlingsmanualer eller klinikernas sätt att behandla en ätstörning och istället se 
utifrån ett patientperspektiv kan leda till kunskap som är viktig i återhämtningsprocessen och 
ett tillfrisknande från en ätstörning (Pettersen & Rosenvinge, 2002). Tidigare forskning har 
visat att det kontunerliga stödet begränsas när patienten uppnår en normalvikt. Detta kan bli 
problematisk då den psykiska återhämtningen kan komma att ta längre än den fysiska 
(Fennig, Fennig och Roe, 2002). Kunskapen kring vilka komponenter som är viktiga i 
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tillfrisknandet från AN är bristfällig och de är få studier som har fokuserat på patienternas 
perspektiv (Vanderlinden, Buis, Pieters, & Probst, 2007). Därav finns det uppenbarligen en 
kunskapslucka som bör undersökas mer då AN är ett stort socialt problem. Konsekvenser av 
en utdragen AN kan leda till svårigheter att leva ett normalt liv då det kan komma att 
begränsa en i vardagliga situationer såsom arbete, studier, sociala relationer och familjeliv 
(Svenska Psykiatriska Föreningen, 2015). 

Ingrid Hjalmers (2005), vårdenhetsöverläkare på anorexi och bulimienheten på Drottning 
Silvias barn och ungdomssjukhus, tar upp vikten av hur fler måste ha kunskap gällande 
sjukdomen AN. För att få bästa möjliga behandling krävs det att de olika professionerna, så 
som läkare, dietist, psykolog, sjuksköterska och socionom arbetar tillsammans. Detta för att 
innefatta både den fysiska och psykiska delen i behandlingen (Hjalmers, 2005). Som blivande 
socionomer är detta en sjukdom vi kan komma att hamna i kontakt med, allt i från skolans 
värld eller inom sjukvården som kuratorer. Då detta är vanliga arbetsplatser för en socionom 
är det viktigt att professionen har kunskap och rätt verktyg att använda för bästa möjliga 
behandling.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur tillfrisknandet från AN kan upplevas 
av den som har diagnostiserats med AN. För att besvara syftet kommer studien utgå från tre 
frågeställningar. 

Vad motiverar en person som diagnostiserats med AN mot en förändring/tillfrisknande?  
Hur förhåller en person som diagnostiserats med AN sig till dikotomiseringen ’frisk – sjuk’ 
under och efter tillfriskningsprocessen?  
Vad har en person som diagnostiserats med AN upplevt som underlättande respektive 
försvårande under tillfrisknandet? 

Studien kommer att bygga på semistrukturerade intervjuer med personer som har genomgått 
behandling för AN. Studien kommer utgå ifrån ett patientperspektiv för att besvara den 
kunskapslucka som finns.   
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2. Kunskapsöversikt  

2.1 Historia 

Sedan 1870-talet är AN en sjukdomskonstruktion men symptomet självsvält är något som 
existerat flera hundra år tillbaka i tiden. Det finns forskare som menar att kontrollen av 
matintaget är något som är gemensamt för dåtidens självsvältande och dagens anorektiker. 
Skillnaden är bara anledningen till kontrollen, förr var det mer av en andlig strävan då man 
ville uppnå renhet och andlighet (Larsson, 2001). Vid den senare delen av 1800-talet uppstod 
ett nytt kvinnligt skönhetsideal, för att betraktas attraktiva skulle kvinnorna vara smala och 
bleka. Föräldrar uppmanades att uppfostra sina döttrar med svältkost och för att hålla hyn så 
blek som möjligt skulle de hålla sig inomhus. Det signalerade hög social status och skönhet 
för både män och kvinnor att vara smal (Larsson, 2001). Under 1970-talet blev den 
traditionella förklaringen till AN, att det var en självvald aptitlöshet, ifrågasatt av forskare 
som snarare såg det ur sociala, kulturella och feministiska perspektiv. Det forskarna menade 
var att detta beteende då kvinnorna tog kontroll över sin egna kropp och matintag genom 
självsvält, var ett desperat försök att få kontroll över sitt egna liv. Även idag menar forskare 
att AN präglas av ett kontrollbehov och kontrollen av matintaget bygger på önskan att uppnå 
kroppslig skönhet (Larsson, 2001). 

2.2 Sjukdomen AN 

Att ha en ätstörning kan skapa oerhört stort lidande och kan vara väldigt plågsamt för 
individen. Ätstörning ses som en allvarlig psykiatrisk sjukdom där det ofta finns en 
ambivalens gällande förändring hos patienten (Forsén Mantilla, 2017). AN är en ätstörning 
och definieras av en viktminskning som inte är hälsosam i förhållande till individens längd 
och ålder. Detta uppstår utifrån att individen minskar matintaget. För personer med AN finns 
en konstant rädsla för att gå upp i vikt och de finns en skev verklighetsuppfattning när det 
kommer till kroppsvikten och kroppsideal (Stockford, Stenfert Kroese, Beesley & Leung, 
2018). Att äta något kan komma att skapa en känsla av längtan men även rädsla (Wallin, 
2013). Viktuppgång är något som ses som otroligt skrämmande (Clinton &Norring, 2012, A), 
och tankar kring hur kroppen ska se ut och en ambition att vara smal är ofta något som 
framkallar rädslan kring maten (Wallin, 2013). 

2.3 Vägen in till diagnos går via tydliga diagnoskriterier 

För att diagnostiseras med AN finns det vissa kriterier individen ska uppfylla, dessa 
diagnoskriterier finnes i DSM-5 (Föcker, Knoll, Hebebrand, 2013) och innebär att:  

A) Individen reducerar sitt energiintag så pass mycket att det sker en viktminskning som inte 
blir hälsosam till individens ålder, kön, utveckling och fysiska hälsa.  
B) Individen har, trots låg kroppsvikt en stark rädsla för viktökning. Har ett beteende som 
begränsar viktökningen.  
C) Har svårt att erkänna allvarligheten i viktminskningen och den låga kroppsvikten. Har en 
skev bild gällande kroppsvikt och form (Föcker, Knoll, Hebebrand, 2013).  
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DSM 5 delar även in AN i två undertyper: 

1) Individen har inte under de tre senaste månaderna hetsätit eller haft ett rensande beteende 
dvs använt sig av laxeringsmedel eller framskapat kräkningar.  
2) Haft ett beteende i form av hetsätning för att sedan använda sig av självrensning (Föcker, 
Knoll & Hebebrand, 2013).  

Norring och Clinton (2012, A) nämner hur en i sjukdomstillståndet kan se kroppsliga 
symptom som tydliga benknotor, exempel vid knän och höfter, insjuknande kinder, bröstkorg 
och mage. Andra kroppsliga symptom som visar sig är ökad hårmängd på armar, ben och 
nacke samt låga blod och pulsvärden.  

När det kommer till att bli friskförklarad från sjukdomen talar en om remission vid 
ätstörningar, vilket innebär en tillfällig förändring i kroniska sjukdomstillstånd. De som lever 
i total remission från sjukdomen kan huvudsakligen leva ett normalt liv och ses som friska. 
Ätstörningen kan dock ha skapat konsekvenser för individen, exempelvis sociala svårigheter. 
Personen kan även ha andra psykiska problem, såsom ångest eller depression. Därav räcker 
det inte med att säga att det inte finns några fysiska symptom på ätstörningen för att ses som 
frisk (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2015).                                            

2.4 Uppkomsten av sjukdomen 

Uppkomsten och utvecklingen av AN är något som fortfarande diskuteras flitigt. Det som 
framförallt diskuteras är betydelsen av biologiska, sociokulturella och psykologiska faktorer 
(Clinton, Engström & Norring, 2012). Detsamma gäller huruvida ätstörningen kan kopplas till 
uppväxten, påverkan av massmedia, samhällets skönhetsideal eller genetiska faktorer. 
Etiologin gällande AN är väldigt komplicerad och handlar inte endast om en faktor eller 
orsak, utan om ett samspel mellan flera olika faktorer över en längre tid. Trots att forskningen 
gjort framsteg gällande detta är det fortfarande mycket vi inte känner till om uppkomsten och 
utvecklingen av ätstörningar (Clinton, Engström & Norring, 2012). 

2.5 Behandling 

Det är svårt att säga exakt hur viktigt det är att genomgå en behandling av AN för att bli frisk. 
Clinton och Norring (2012, A) nämner dock att de allra flesta behandlingsformer ger bättre 
resultat än att inte genomgå en behandling alls. Somatiska och psykologiska metoder krävs 
för en framgångsrik behandling av AN (Hägglöf, 2012). Det finns många olika 
behandlingsformer som kan vara hjälpsamma när man arbetar med AN. Specialiserad 
stödjande klinisk behandling är den som har gett bäst resultat gällande AN där en fokuserar på 
återupptagandet av normal kroppsvikt och normalt ätande (Svenska Psykiatriska Föreningen, 
2015). Medicinering är ett annat alternativ där en inte behandlar själva AN men däremot 
ångestnivån och de anorektiska tvångstankarna. Familjeterapi är en vanlig behandlingsmetod 
när det gäller unga patienter. Kost och nutritionsbehandling, kognitiv beteendeterapi och 



	 7	

fysioterapeutisk behandling är också vanliga inslag i behandling av AN (Svenska Psykiatriska 
Föreningen, 2015).  

2.6 Återhämtning och tillfrisknande ur ett patientperspektiv 

Forskning och studier kring AN är inte något nytt, det finns ett flertal studier om denna 
sjukdom, dock finns det en begränsad kunskap om den subjektiva upplevelsen från patienter 
när det kommer till återhämtningsprocessen (Björk, 2008). I en litteraturstudie undersöktes 
faktorer som kan komma leda till återfall där resultatet visade på att risken för återfall var som 
störst första året efter behandling (Khalsa, Portnoff, McCurdy-McKinnon & Deusner, 2017). 
Detta stöds även av Fennig, Fennig och Roe (2002) och de beskriver hur den psykologiska 
återhämtningen är långsammare än den fysiska och skapar en klyfta gentemot dessa två 
komponenter i återhämtningsprocessen. Det kontinuerliga stödet försvinner när individen 
uppnått de fysiska målen i återhämtningsprocessen som exempelvis viktökning som är en 
central del i behandling för AN. Thörnborg (2012) talar om hur en viktökning inte 
normaliserar ens syn på kroppsbilden bara för att en når en frisk vikt. För att normalisera ens 
syn på kroppen kan det krävas kroppsinriktad behandling som innefattar kroppskännedom 
samt utbildning om kroppen. 

Noordenbos (2011) analyserar kritiskt de kriterier som finns för återhämtning utifrån DSM. 
Noordenbos talar om hur kriterierna för tillfrisknande gällande ätstörning lägger för lite fokus 
på de psykologiska faktorerna och för stort fokus på de fysiska såsom vikt och menstruation. 
De psykologiska faktorerna kan handla om att personen ska acceptera sin vikt gentemot ens 
längd, ålder och kön samt inte se viktökningen som något skrämmande. Bortser en från dessa 
psykologiska faktorer kan den negativa självkänslan och den skeva kroppsuppfattningen 
fortgå och en önskan av att gå ner i vikt kan finnas kvar (Noordenbos, 2011).  

I en annan studie där sex kvinnor med återkommande svårigheter med AN intervjuades 
gällande deras behandling och ätstörning framkom det att det låg mycket fokus kring 
viktuppgången och maten i behandlingen istället för de bakomliggande psykologiska 
problemen. Resultatet visade på att det psykologiska faktorerna är något som måste prioriteras 
högre när det kommer till behandling gällande AN, annars fanns en risk för återfall. 
Deltagarna menade att det låg för lite fokus i behandlingen på vad som hade utvecklat deras 
ätstörning och för stor fokus på vikt och mat även om en viktökning är en central del i 
behandling av AN (Stockford, Stenfert Kroese, Beesley & Leung, 2018). 

2.7 Motivation och vändpunkter  

I en studie som avsåg att beskriva återhämtningsprocessen från AN utifrån ett 
patientperspektiv intervjuades 68 kvinnor kring deras erfarenhet och faktorer som de ansåg 
vara viktiga i återhämtningsprocessen från sjukdomen. Resultatet visade att vänner, 
aktiviteter, behandling och den egna familjen var viktiga komponenter för tillfrisknandet 
(Nilsson & Hägglöf, 2006).  
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Nilsson och Hägglöfs (2006) studie visade att de som återhämtat sig från sjukdomen ofta 
kunde se en vändpunkt som motiverade till ett tillfrisknande. Vändpunkterna kunde vara 
tydliga men även växa fram under tiden. Rädsla för döden var en vanlig vändpunkt. Det 
kunde handla om en rädsla av att själv dö utifrån svälten, men även dödsfall. Oregelbundna 
hjärtslag och andra kroppsliga faktorer såsom att svimma kunde motivera till en förändring då 
det upplevdes som skrämmande. Insikten i sjukdomens nedbrytande faktorer och trött på att 
vara sjuk var också vändpunkter som kunde motivera till en förändring (Nilsson & Hägglöf, 
2006).  

Även om vänner och familj var viktiga vändpunkter på så sätt att de kunde visa att det fanns 
mer att leva för än sjukdomen så såg ett flertal individer sig själv som motivation. Istället för 
att fokusera på andra så fanns det en motivation utifrån ens egna viljestyrka och tankar kring 
ens välbefinnande (Nilsson & Hägglöf, 2006).  
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3. Teori 
 
3.1 Val av teori 
 
Val av teori växte fram i samband med granskning av resultatet. I tillfriskningsprocessen talar 
en mycket om motivation och tillgångar för att kämpa mot AN, och därav valde vi KASAM 
eftersom teorin talar om motståndsresurser och hur en bemöter påfrestningar (Antonovsky, 
1991). Resultatet visade på att de finns olika sätt att se på när en ses som frisk vilket ledde oss 
till det teoretiska perspektivet disease, illness, and sickness. Här talar en bland annat om den 
subjektiva upplevelsen av sjukdomen samt medicinska faktorer (Hofmann, 2002).   
 
3.2 Känsla av sammanhang 
 
Begreppet och teorin KASAM, känsla av sammanhang grundades av Aron Antonovsky, 
professor i medicinsk sociologi. Antonovsky studerade hälsa utifrån ett salutogent perspektiv 
istället för det motsatta patogenetiska. Han menade att världen är full av olika stressfaktorer 
(Antonovsky,1991). Vissa människor kan komma att hantera dessa stressorer utan problem 
medan andra har svårare att bemöta dessa vilket kan leda till ohälsa. Antonovsky talade då om 
generella motståndsresurser, vilket han kallar GMR. Med GMR menade han bland annat 
pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd. Detta var faktorer som gjorde att en 
kunde hantera de stressorer en kunde komma att ställas inför och göra dem begripliga 
(Antonovsky,1991). En känsla av sammanhang skapades när en vid upprepade tillfällen klarat 
av att hantera svårigheter och stressorer en kan komma att möta. Teorin KASAM är indelad i 
tre centrala teman, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tre teman är 
betydelsefulla när det kommer till hur en hanterar stress (Månsson, 2008). 
 
Temat begriplighet präglas av hur en reagerar på yttre och inre stimuli, som kan ses som olika 
prövningar. Det handlar om att dessa stimulin upplevs som konkreta, strukturerade och 
hanterbara. En hög känsla av begriplighet innebär att de påfrestningar en kan komma att möta 
i livet går att förstå sig på, vare sig de är förutsägbara eller oförutsägbara. Med hanterbarhet 
talade Antonovsky (1991) om vilken tillgång en har till resurser gällande de stimulin en kan 
komma att möta. Det handlar både om yttre och inre resurser, som en själv kan kontrollera 
men även andra resurser som en har tillit till såsom familj, arbetskollegor, läkare, vänner och 
politiskt insatta. Att ha en hög känsla av hanterbarhet innebär att trots motgångar som en kan 
komma att stöta på så ser en det som hanterbart och att saker och ting kommer att lösa sig. En 
ser inte livet som orättvist eller känner sig som ett offer gällande de omständigheter en kan 
komma att stöta på (Antonovsky, 1991). Temat meningsfullhet innebär att en är öppen för de 
påfrestningar som en kan komma att stöta på i livet och att de finns en mening i dessa 
påfrestningar som gör att de blir hanterbara. Prövningar och utmaningar ses som värda att 
investera i (Antonovsky,1991).  
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3.3 Disease, illness, and sickness  
 
Disease, illness, och sickness beskriver olika sätt att förstå ohälsa, kortfattat kan de 
sammanfattas på detta vis som Hofmann (2002) skriver utifrån Andrew Twaddles förklaring. 
Disease definieras utifrån medicinska faktorer och kräver åtgärder från en läkare för att 
identifiera och behandla problemet. Det handlar om försämrad fysisk kapacitet och/eller 
förkortad livslängd utifrån fysiologiska avvikelser som framkommer vid provtagning. Det 
handlar om att kunna se och mäta sjukdomstillståndet. Till skillnad från disease handlar 
illness om den subjektiva innebörden ohälsan har för individen. Det handlar om personens 
egna uppfattningar gällande kroppen och hur sjukdomen upplevs och förstås. Hur en ser på 
sjukdomen och dess symptom är utifrån individens egna erfarenheter och förutsättningar. 
Sickness innefattar ett samhälleligt perspektiv på ohälsa och vilken sjukroll en tillskrivs. Detta 
är avgörande för vilka rättigheter och skyldigheter personen kan komma att få gällande 
exempelvis sjukskrivning och ekonomiska ersättningar (Hofmann, 2002). 
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4. Metodavsnitt 

Studien avsåg att få en djupare förståelse för hur tillfrisknandet från AN kan upplevas av 
någon som har diagnostiserats, därav har en kvalitativ metod valts för insamlingen av data. 
När en vill försöka förstå handlingsmönster, personers tankar och sätt att tala om något är en 
kvalitativ metod passande. En kvalitativ metod för insamling av data är bland annat intervjuer 
(Trost, 2010), vilket är den metod som används i denna studie. När en intervjuar utifrån en 
kvalitativ metod handlar det om att försöka förstå informanternas uppfattning, känslor och 
erfarenheter gällande det en undersöker (Trost, 2010).  

4.1 Avgränsningar 

Det finns olika typer av ätstörningar och vi valde att avgränsa oss till enbart AN. Detta 
berodde på examensarbetets begränsade omfång då utrymme inte fanns till att undersöka fler 
än en ätstörning. Varför vi valde AN berodde dels på det personliga intresset för sjukdomen 
och på skillnaden i de olika ätstörningarna. En annan vanlig ätstörning är bulimi nervosa som 
innebär hetsätning och självrensning (Clinton & Norring, 2012, A). Personer med bulimi 
nervosa har ofta en normal kroppsvikt och synliga konsekvenser av självframkallande 
kräkningar kan vara sår på handryggen (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2015) De ytliga 
symptomen av AN kan utåt sett ses tydligare än bulimi nervosa, både i form av viktnedgång 
och viktökning. Därav blev det tydligare att välja AN då vi valt att fokusera på hur en 
resonerar kring dikotomiseringen frisk – sjuk.  

4.2 Tillvägagångssätt 

4.2.1 Arbetsgång 

Vi har gemensamt genomfört arbetet i denna studie. Vi båda har läst in oss på tidigare 
forskning för att få en bredare kunskap i detta ämne och skrivit de olika delarna tillsammans. 
Emma var den som hade kontakt med informanterna inför intervjun samt höll i intervjun 
utifrån intervjuguiden medan Sofie ställde mer följdfrågor. Vi delade upp transkriberingarna 
för att sedan analysera resultaten gemensamt och sammanställa arbetet.  

4.2.2 Litteratursökning 

För att öka vår kunskap gällande AN utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi sökt 
efter vetenskapliga artiklar via Umeå Universitets databaser. Vi använde sökord som anorexia 
nervosa, självsvält, patient perspective, recovery from eating disorders, behandling av 
anorexia nervosa, DSM 5, motivation, tillfrisknande med flera och dessa sökord användes 
även tillsammans i sökfälten. Vi har läst flertalet böcker om ätstörningar och AN samt läst på 
olika hemsidor från föreningar om AN för att öka vår kunskap gällande sjukdomen.  
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4.2.3 Urval 

Vi har använt oss av ett målinriktat urval vilket innebär att urvalet är styrt utifrån de kriterier 
som finns för studien (Bryman, 2011). Utifrån syftet har vissa kriterier ställts upp för 
deltagande i uppsatsen. Bland annat skulle informanterna blivit diagnostiserad med 
sjukdomen AN och genomgått behandling för sjukdomen. Här har även kriteriet ställts att 
behandlingen ska vara avslutad sedan minst två år tillbaka då Khalsa, Portnoff, McCurdy-
McKinnon & Feusner (2017) talar om risken för återfall som är störst under första året efter 
avslutat behandling för AN. Därav valde vi att sätta en gräns med avslutand behandling sedan 
minst två år för deltagandet i studien. Det har inte ställts något kriterium att personen skulle se 
sig som frisk i förhållande till sjukdomen men däremot att de deltagande skulle känna någon 
form av distans från sjukdomen. Varför dessa kriterier ställts är för att minska risken för en 
negativ påverkan och att vi inte kunde erbjuda någon professionell resurs ifall det skulle bli 
känsligt för informanterna. Utöver detta ställdes kriteriet att informanterna skulle vara fyllda 
18 år.  

För att hitta dessa personer annonserades ett informationsbrev (se bilaga 9.1) om studien på 
Facebook i en tipsgrupp. Där beskrevs studiens syfte tillsammans med kriterierna och 
personer som upplevde sig stämma in på beskrivningen och de kriterier som ställdes 
uppmanades att höra av sig till oss ifall de ville ställa upp på en intervju. Informationsbrevet 
skickades även ut via mail till föreningar som arbetar med ätstörningar som en förfrågan om 
att delta i studien. Två av informanterna skrev till oss via Facebook och två från föreningar 
via mail.  

4.3 Etik 

Det finns begränsad kunskap gällande AN utifrån ett patientperspektiv (Björk, 2008). 
Samhället har ett forskningskrav och det är viktigt att forskning bedrivs (Vetenskapsrådet, 
2002). Gentemot forskningskravet så finns även ett individskyddskrav, detta preciseras i de 
fyra forskningsetiska huvudkraven, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Individskyddskravet ska skydda individer från att 
ta skada från forskningen. Exempelvis får inte forskning påverka en person negativt. 
Forskningen får inte på något sätt kränka personen eller skada individen psykiskt eller fysiskt. 
Därav är det viktigt att innan forskning bedrivs ställa och väga forskningskravet och 
individskyddskravet emot varandra. Med detta menas att forskaren måste fråga sig själv om 
det kan uppstå negativa konsekvenser för deltagarna och fundera över värdet av kunskapen 
som kan komma utifrån forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Som nämnt i avsnittet urval har 
det ställts kriterier på informanterna att de skulle känna en viss distans till sjukdomen. 
Sammanfattat har detta kriterium ställts för att skydda informanterna psykiskt.  

Trost (2010) betonar vikten av hur informanterna har rätt till sin värdighet och integritet. Här 
kan en tala utifrån samtyckeskravet som innebär att deltagarna i studien har rätt att bestämma 
över sitt deltagande och att de när som helst kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 
2002). Vi har förhållit oss till samtyckeskravet på så sätt att informanterna har haft rätten att 
själv bestämma över sitt deltagande och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  
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Syftet med studien var att få en djupare förståelse utifrån ett patientperspektiv och därav 
väldigt värdefullt att dessa informanter ville ställa upp på en intervju. Då deltagarna delar med 
sig av egna erfarenheter har det varit en självklarhet att informanterna fått ställa frågor innan, 
under och efter intervjun gällande studien. Informanterna blev också erbjudna att ta del av 
uppsatsen när den är färdigställts.                      

Vi har även följt konfidentialitetskravet i uppsatsprocessen. Detta innebär att ingen 
utomstående ska kunna förstå vem personen är som blivit intervjuad (Trost, 2010). I 
skrivprocessen har det skett en avidentifiering, det vill säga fakta och information som kan 
vara spårbar till personen har sållats bort.   

4.4 Datainsamling  

Inför intervjuerna hade en semistrukturerad intervjuguide utformats (se bilaga 
9.2).  Intervjuguiden konstruerades efter att kunskapsöversikten i uppsatsen tagit form. Detta 
för att ha så mycket kunskap som möjligt om området utifrån själva syftet. Detta stöds i Trost 
(2010), vikten av att ha kunskap om ämnet och ha ett färdigt syfte innan en samlar material. 
Trost (2010) beskriver hur denna guide inte ska vara ett strukturerat frågeformulär utan mer 
förhålla sig till teman. Intervjun i studien förhöll sig till ämnesområdena insjuknandet av AN, 
behandling, motivation/vändpunkter och dikotomiseringen frisk/sjuk. Under varje 
ämnesområde fanns det ett antal frågor, detta för att förhålla sig till syftet och 
frågeställningarna. Dock fanns det en öppenhet och flexibilitet i intervjuerna på så sätt att 
beroende vad informanterna berättade så tog frågorna sin plats och form. 

Totalt genomfördes fyra intervjuer med personer som har erfarenhet av tillfrisknande från 
AN. Intervjuerna pågick mellan 40 till 60 minuter. Två av intervjuerna skedde via telefon och 
två i direktkontakt med informanterna. Samtliga intervjuer spelades in i form av ljud. Kvale 
och Brinkmann (2014) talar om fördelar med att hålla i en intervju via telefon. Det kan handla 
om geografiska faktorer, såsom att den intervjuade befinner sig på en annan plats än 
forskaren, vilket det handlade om i detta fall. Vi studieförfattare studerar till socionom på 
Umeå universitet, men det fanns inget krav att de deltagande skulle befinna sig i Umeå. Detta 
för att öka chansen till att nå personer som kände igen sig i beskrivningen utifrån 
informationsbrevet och de kriterier som ställdes. Syftet med studien är inte heller att 
undersöka utifrån en geografisk plats, därav fanns inga krav på att informanterna skulle 
befinna sig i Umeå för att kunna delta.  

Som tidigare nämns var ett av kriterierna att ha avslutat sin behandling sedan minst två år 
tillbaka och känna någon form av distans från sjukdomen. Detta hindrade inte informanterna 
från att fortfarande ha svårigheter kring sjukdomen och det fanns en förståelse utifall de 
intervjuade föredrog telefonintervju. De två telefonintervjuer som genomfördes var på grund 
av geografiska skäl och de två som befann sig i Umeå föredrog att ses.   
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4.5 Analys 

Efter genomförandet av intervjuerna bearbetades materialet först i form av transkribering. 
Detta för att få en överblick av vad som sades. Att använda sig av kvalitativt material såsom 
intervjuer innebär ofta mycket text. Texterna som tar form utifrån intervjuerna är värdefulla 
för resultatet och är det som kommer analyseras i bearbetningen av det insamlade materialet 
(Trost, 2010). När det kommer till kodning av kvalitativa data är bland annat mönster och 
teman i berättelserna intressant för bearbetningen, hela meningar kan också vara av värde för 
arbetet i tolkningsprocessen, speciellt om dessa är något som upprepas flera gånger. Detta 
leder till att forskaren nyfiket kan fundera över vad det som sägs kan betyda, utöver det 
uppenbara (Trost, 2010). 

I analysprocessen har vi inspirerats av en tematisk analysmetod. Braun och Clarke (2006) 
beskriver första steget som att bekanta sig med materialet. Vi började med att transkribera 
materialet för att sedan läsa igenom det ett flertal gånger. Detta för att få en helhetsbild över 
det insamlade materialet. Efter inläsning av materialet valdes citat ut som sedan tematiserades 
(Braun & Clarke, 2006). Under denna process lästes transkriberingarna igenom ett flertal 
gånger för att försäkra oss om att inte gå miste om viktig information. De ämnesområden som 
fanns med redan från början i intervjuguiden var motivation till förändring, försvårande av 
tillfrisknande, underlättande av tillfrisknande och hur de förhåller sig till dikotomiseringen 
frisk-sjuk. Det som framkom under intervjun utifrån dessa ämnesområden blev i slutändan 
olika teman utifrån det materialet visade. 

4.6 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur tillfrisknandet från AN kan upplevas 
av någon som har diagnostiserats med AN. Därav kändes det självklart att genomföra en 
kvalitativ studie då vi ville förstå informanternas upplevelse av tillfrisknandet. Trost (2010) 
styrker detta och menar att om en vill förstå människor är en kvalitativ metod lämplig. 
Intervjuguiden var semistrukturerad vilket ledde till att vi kunde få en större förståelse av 
informanternas tillfriskningsprocess eftersom det gjorde det möjligt för följdfrågor. 
metoddiSemistrukturerade intervjuer präglas av en öppenhet och flexibilitet på så sätt att 
intervjun tar form efter vad som sägs (Danielson, 2017). Intervjuerna skedde på olika vis, 
varav två var via telefon och två var ansikte mot ansikte. Att intervjua ansikte mot ansikte gör 
att en får ta del icke verbal kommunikation, såsom kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck. 
Detta har sina för och nackdelar, bland annat så kan kroppsspråket användas som ett 
förtydligande och ge detaljrika beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Då studien inriktar 
sig på sjukdomen AN kan dock intervjuer på distans vara mer passande. Kvale och 
Brinkmann (2014) tar upp hur ätstörningar kan vara kopplat till skam och utifrån den 
iakttagbara kroppen kan datorstödda intervjuer då komma att vara lämpliga. Intervjuerna som 
skedde ansikte mot ansikte upplevdes av oss som enklare när det kom till att ställa följdfrågor 
eftersom vi såg hur deltagarna reagerade på intervjufrågorna. Vid intervjuerna via telefon blev 
vi mer beroende av tonlägen och vad som ordagrant sades.  
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Tanken var att genomföra fem intervjuer men ett bortfall gjorde att det enbart blev fyra då en 
person inte längre svarade vid kontaktförsök. Detta innebär ett oplanerat bortfall under 
datainsamling (Billhult, 2017). Utifrån uppsatsens omfång kändes fem personer rimligt, men 
på grund av den tiden som fanns kvar efter bortfallet så fanns inte utrymme att söka efter en 
femte informant. Fyra informanter kan ses som få men utifrån de insamlade materialet vi fick 
upplevde vi det som tillräckligt för att besvara syftet och frågeställningarna. Resultaten som 
framkom utifrån intervjuerna visar på likheter i tidigare forskning. Detta tyder på att 
resultaten möjligtvis kan gå att överföra på personer i liknande sammanhang och 
omständigheter. Det är inte helt uteslutet att andra personer som genomgått behandling och 
tillfrisknat från AN hade gett liknande svar. Som nämnt kan vi inte göra några 
generaliseringsanspråk, vi har däremot varit tydliga och transparanta i arbetet för att göra det 
möjligt för läsaren att göra en analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har 
redovisat hur vi gått till väga i metod samt hänvisat till tidigare forskning och teorier för att 
stärka våra argument.  

Intervjuguiden hade fyra ämnesområden varav ett var insjuknandet av anorexia. Detta 
ämnesområde svarade inte på vårt syfte eller frågeställningar. I efterhand kan det ses som 
onödigt men det gav oss en större helhetsbild och förståelse under intervjuns gång. Kopplat 
till validiteten så gav det ämnesområdet inte svar på det vi ville undersöka (Trost, 2010) och 
detta ämnesområde presenteras därför inte i resultatdelen. De övriga ämnesområdena och dess 
frågor anser vi stärka validiteten i uppsatsen då det gav svar på det vi ville mäta utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. Validiteten stärks även då det har ställts kriterier för att 
delta i studien, detta för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar genom att 
intervjua personer som har erfarenhet av AN. Även analysprocessen har grundat sig i att 
besvara studiens syfte och frågeställningar då vi i transkriberingen sökt text och citat som 
besvarar detta.  

Reliabiliteten i studien anser vi kan ses som svår att uppskatta. Då vi har undersökt 
upplevelser av tillfrisknandet blir varje informants berättelse unik och subjektiv vilket gör att 
vi inte kan garantera att en ny studie skulle ge samma resultat (Trost, 2010). Reliabiliteten 
höjs då alla intervjuer har utgått från samma intervjuguide, vilket Trost (2010) menar är en av 
viktig komponent för att stärka reliabiliteten. 
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5. Resultat 

Nedan kommer resultatet beskrivas från intervjuerna utifrån de funna teman som framkom 
under analysprocessen. Dessa teman är längtan efter ett vanligt liv, uppfylla andras 
förväntningar, känslan av kontroll och bristande självkänsla, 
bra relationer och goda sociala sammanhang och att inte agera på ätstörningstankarna. 
Informanterna i studien var kvinnor i åldrarna 25–35 och har genomgått behandling för AN på 
olika kliniker i Sverige. Informanterna har avslutat sin behandling sedan minst två år tillbaka. 
I vilken ålder informanterna insjuknade samt hur länge de var i sjukdomen varierade, men 
majoriteten insjuknade i ungdomen/tonåren, en av informanterna insjuknade i vuxen ålder. 
Tidsaspekten av sjukdomsförloppet varierade. En del av informanterna var i sjukdomen i flera 
år medans andra hade ett kortare sjukdomsförlopp. Ingen av informanterna var dock sjuk 
mindre än två år.  
 
5.1 Längtan efter ett vanligt liv 
 
Alla informanter hade någon typ av motivation eller vändpunkt för att gå mot ett 
tillfrisknande från AN och bryta det destruktiva beteendet i form av självsvält och 
kompensering för matintag. Dessa vändpunkter kunde vara insikten av sjukdomens negativa 
konsekvenser, saknaden av att kunna känna något, relationer, hitta tillbaka till sitt gamla jag 
och livet innan sjukdomen och fritidsintressen. Nedan kommer dessa vändpunkter och 
motivationsfaktorer beskrivas utifrån citat av informanterna.  

Insikten om sjukdomens allvarlighet och konsekvenser visade sig utifrån intervjuerna vara en 
stor drivkraft i tillfriskningsprocessen och alla informanter talade om detta. En informant 
berättade om att hon först själv inte förstod eller såg att hon hade utvecklat en ätstörning och 
var från början inte mottaglig för hjälp. Det var först när hon förstod allvaret i sjukdomen som 
gjorde att hon motiverades till en förändring.   

Jag hade ingen tanke på att det kunde vara en ätstörning och absolut inte anorexia. 
Visst hade folk påpekat att jag hade gått ner i vikt och så, men det va inte förrän läkaren 
tog prover som visade på dåliga provsvar som skrämde mig, detta gjorde att jag fick 
en insikt om allvaret i sjukdomen och motiverades till att ta tag i problemet. 
 -Informant 1 

Att hitta tillbaka till sitt gamla jag var en återkommande vändpunkt för alla informanter i 
studien. De talade om att hitta tillbaka till deras gamla tidigare liv, det vill säga livet innan 
sjukdomen. Det framkom under intervjuerna att samtliga informanter upplevde att sjukdomen 
begränsade dem på ett negativt sätt. Det kunde handla om att inte kunna arbeta eller studera, 
eller sociala faktorer såsom umgås med vänner eller vårda sina relationer.  

Men också för att min relation med min sambo då, den höll ju som på spricka. Men 
samtidigt som jag kände att när jag var där nere i botten, då hade jag knappt några 
känslor alls. Jag tror jag kände mig otroligt frustrerad för jag hade som tappat alla 
känslor för min sambo, de va som att jag inte brydde mig. Alla känslor generellt va 
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som borta. Jag blev som så ledsen över att jag inte kände någonting, jag kunde 
varken gråta eller skratta. Det blev också som en form av motivation, jag ville som ha 
tillbaka mitt gamla jag, för de kändes så sjukt jäkla tråkigt att vara den person jag 
var då. -Informant 4 
 
Sen så träffa jag min sambo och han har ju varit en stor stöttepelare och motivation 
till ett annat liv än det jag levde tidigare. -Informant 2 

Majoriteten av informanterna talar om kärleksrelationer och att upprätthålla dessa sågs som en 
motivationsfaktor. En annan motivation till förändring var även stödet under 
tillfriskningsprocessen som fanns i kärleksrelationen. Stödet gjorde att motivationen kunde 
upprätthållas under tillfrisknandet.   

Som nämnt var att hitta tillbaka till sitt gamla jag och liv en motivationsfaktor som var 
återkommande för alla informanter, men informanterna talade även om det liv de såg framför 
sig, såsom jobb, utbildning och familj. Det kunde handla om en längtan av att nå sina mål, 
klara av sin utbildning eller att kunna bilda en familj i framtiden. 

Jag tror mycket var att jag ville klara av studierna, jag ville göra färdigt utbildningen 
och jobba med det här, de va en motivation. -Informant 4 

När jag insjuknade var jag 26 år och skulle snart ta examen från universitetet och jag 
hade länge tänkt att de är då mitt liv börjar på riktigt. Jag såg fram emot att börja 
jobba, hitta kärleken, resa med vänner, skaffa hund, lägenhet och ja allt sånt. Detta 
var något jag inte kunde göra om jag skulle vara kvar i ätstörningen, så att drömma 
om en framtid kan man säga va en motivation för mig. -Informant 1 

Andra faktorer som motiverade till en förändring var fritidsintressen. En informant berättade 
att hon hade köpt en egen häst som gav henne motivation på så sätt att hon fick eget ansvar. 
En annan berättade om det stora intresset för löpning och träning, vilket var absolut uteslutet 
då hon vägde så lite att de skulle kunna ta skada på kroppen samt att det inte fanns ork till att 
springa, vilket framkallade känslor av sorg och förlust men även då motivation.  

Framförallt jag har ju alltid hållit på med hästar, jag har alltid gillat de och så köpte 
jag mig en egen häst, och de va ju en del till en motivation. -Informant 2 

Jag har alltid älskat att springa, att springa får mig att känna mig fri så när jag inte 
längre fick fortsätta med det blev jag så otroligt ledsen, det kändes som jag hade 
förlorat en del av mig, så då kände jag att nä nu måste jag bli frisk så jag kan börja 
med löpningen igen, för jag älskade ju det. –Informant 1 

 
5.2 Uppfylla andras förväntningar  
 
Alla informanter hade funnit någon motivation till förändring som tog dem ur ätstörningen. 
Dock tar majoriteten av informanterna upp begreppet motivationsdippar och de talar om fel 
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motivation. När de talade om fel motivation handlade det om att uppfylla andras 
förväntningar och inte göra omgivningen ledsna eller oroliga. Denna typ av motivation visade 
sig i början av tillfriskningsprocessen. 

För första svängen blev jag ju, första gången jag såg mamma och pappa gråta. Båda 
två ba grät, det blev ju en form av motivation. Men det va väl kanske inte den rätta 
formen för att det ska hålla i längden. -Informant 4 

Fel motivation kunde även komma från kraven som fanns utifrån behandlingen. 
Informanterna beskrev hur de kunde känna skam och skuld om de inte hade uppfyllt de krav 
och förväntningar som deras behandlare kunde komma att ha på en.  

När jag började i behandlingen hade jag ingen lust alls, det kändes som ett måste för 
att göra andra nöjda, och hade jag inte gått upp i vikt kändes det som att min 
psykolog vart besviken på mig. Jag kom ihåg att någon gång sa min psykolog, du gör 
inte hemläxorna men ändå kommer du hit, varför är det så? Ja för det känns som ett 
måste. -Informant 1 

En informant tog upp motivationsdippar, detta handlade också om förväntningar utifrån andra 
men inte gällande att tillfriskna. Med detta menades att det finns förväntningar i samhället hur 
en ska se ut och vara och vilka skönhetsideal som finns. Informanten menade att en ville 
uppfylla samhällets krav och förväntningar på hur en ska se ut och att sociala medier kunde 
begränsa en i tillfriskningsprocessen.  

Annars kunde det vara dom här motivationsdipparna då, yttre faktorer kunde 
möjligtvis vara då lite internet, tidningar osv som kan påverka en. -Informant 2 

5.3 Känslan av kontroll och bristande självkänsla 
 
Trots att informanterna kunde ha motivation till en förändring så fanns det faktorer som kunde 
försvåra tillfriskningsprocessen. Här handlade det om att ha en känsla av kontroll och brist på 
självkänsla. Känslan av att ha kontroll över något var en sak informanterna la tyngd vid när 
det kom till försvårande av tillfriskningsprocessen. Dels beskrivs kontrollen som en inre 
belöning och en känsla av att kunna klara av något. Denna känsla av kontroll och den inre 
belöningen samt kicken informanterna fick av att räkna kalorier och se en låga siffra på vågen 
skapade svårigheter i tillfriskningsprocessen. Detta ledde till att de blev kvar i sjukdomen 
längre än vad de ansåg som nödvändigt. 

Liksom sådär att shit jag kan ju faktiskt bestämma det här själv, jag har kontrollen. 
Försöker jag så går det. Och det gav väl någon form av, inre belöning, en kick 
liksom. -Informant 4 

Jag blev besatt av att räkna kalorier och siffran på vågen, det kändes verkligen som 
jag hade kontrollen över något och jag kunde styra det. -Informant 1 



	 19	

Informanterna uttryckte hur viktigt det var att våga släppa kontrollen under 
tillfriskningsprocessen för att kunna bryta det destruktiva beteendet såsom självsvält. Något 
som försvårade detta var dock den negativa självkänslan en kunde komma att ha och att inte 
känna sig tillräcklig gjorde att det blev svårt att släppa kontrollen. Den bristande självkänslan 
uttrycktes även som svår att jobba med om en inte fick den energi kroppen behöver varje dag. 
Det blir svårt att jobba med sig själv och tänka klart, både gällande maten och att kunna 
normalisera den skeva kroppsbilden en kunde komma att ha. En informant uttryckte att det är 
viktigt att bryta självsvälten först för att kunna resonera klart och sedan jobba med 
självkänslan. Dock skapade känslan av kontrollsvårigheter att bryta självsvälten och därav 
uppstod svårigheter att utveckla en positiv självkänsla. När informanterna började släppa på 
kontrollen och fick i sig energi kunde de börja jobba med sig själv vilket innebar en ökad 
självkänsla. 

Om man inte ens klarar av att äta det man behöver under en dag, är det inte så lätt 
att jobba med sig själv och självkänsla osv, dom bitarna, utan man behöver liksom bli 
lite friskare först, sen kanske man blir frustrerad över det när man är sjuk men, så 
var det. -Informant 2 

5.4 Bra relationer och goda sociala sammanhang  

Det fanns olika saker informanterna nämnde som underlättade tillfrisknandet. Familj och 
vänner som fanns där och stöttade var något som framkom som hjälpsamt för att kunna nå ett 
tillfrisknande och upprätthålla det. 

Ja, men det är ju framförallt socialt stöd, att ha kompisar och familj och sådär, att ha 
ett sammanhang, att jobba eller plugga, något som fyller tillvaron liksom. Verkligen 
det, att fylla livet med annat som känns meningsfullt. -Informant 3 

Som informanten i citatet ovan nämner så var även känslan av att ha ett sammanhang väldigt 
viktigt. Att ha ett jobb eller studier att gå till dagligen underlättade tillfrisknandet eftersom ens 
tillvaro inte enbart handlade om ätstörningen. Att kunna distrahera sig med saker som skola, 
arbete eller fritidsintressen gjorde gott för alla informanterna. 

När jag inte hade något att göra om dagarna så var det lätt att bara fokusera på 
ätstörningen. Det blev så intensivt, det enda jag fokuserade på var att räkna kalorier 
och sådär, allt blev så sjukt. Sen när jag började jobba igen lite smått och började 
skolan var det som lättare att börja äta mer normalt, det var naturligt med lunchrast, 
för att orka med allt var jag bara tvungen att äta och tankarna fokuserade inte på 
kaloriintaget på samma sätt. -Informant 1 

Relationen till sin behandlare vid kliniken kunde också betyda väldigt mycket för att nå ett 
tillfrisknande. Att ha en stadigvarande kontakt med en och samma behandlare gav en trygghet 
samt en ärligare kommunikation. Att ha en behandlare som lyssnade, ställde frågor och lät 
personen med AN själv sätta sina mål framkom också som viktigt. Att behandlaren påminde 
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om varför personen med AN påbörjat sin behandling och var hon ville komma med att 
genomföra den sågs även som hjälpsamt. 

Det fick verkligen ta den tid det tog, det var inte upplagt att liksom efter 16 veckor då 
ska du vara frisk, utan jag var inskriven i typ 2,5 år och då hann jag få allt jag 
behövde. Det underlättade väl generellt att jag hade en väldigt bra psykolog som jag 
hade regelbunden kontakt med, under hela vårdperioden. Alltså under mer än 2 års 
tid. Bytte aldrig, utan det var en stadigvarande kontakt som hela tiden fanns vid min 
sida, oavsett om vi bytte vårdform eller liknande så hade jag alltid henne kvar, och 
det var väldigt väldigt bra, att ha någon som känner en. -Informant 2 

Även insikten om att en duger som en är var något som var hjälpsamt för att kunna nå ett 
tillfrisknande. Att sluta vara så självkritisk och kunna känna sig nöjd med sina prestationer 
gjorde att det blev lättare att komma ifrån ätstörningen. 

Att känna att jag duger som jag är, jag behöver inte prestera på topp hela tiden i 
jobbet eller på skolan eller vad det kan vara, det var svårt att nå dit men väldigt 
skönt. Det är good enough liksom. -Informant 4 

5.5 Att inte agera på ätstörningstankarna 

Gemensamt för informanterna i denna studie var hur de beskrev hälsotillstånden frisk och 
sjuk som väldigt komplexa. Framförallt hälsotillståndet frisk var väldigt diffust och svårt att 
sätta ord på då det inte gick att se på tillståndet på ett svart eller vitt sätt. Alla informanter 
uttryckte i slutändan att frisk byggde på att inte agera på ätstörningstankar som kunde finnas 
kvar. 

Med frisk tänker jag att de inte ska påverka ens vardag. De är ju utifrån varje 
individs egna uppfattning, men jag skulle nog säga att jag är frisk, jag kanske har 
tankar som kommer men jag agerar inte utifrån det eller att de tar så mycket kraft 
mentalt. Mer, hej tankar här kommer ni, men jag bryr mig inte, gå vidare. Då skulle 
jag nog ändå definiera mig som frisk. -Informant 4 

Informanterna hade relativt olika erfarenheter av hur det talades om hälsotillstånden frisk och 
sjuk under behandlingen, det fanns både positiva och negativa upplevelser. Just tillståndet 
sjuk var något som majoriteten upplevde att det enbart talades om i början vid inskrivning och 
för att förstå problemet. Vad som egentligen menas med att vara frisk verkar inte vara något 
som diskuterades något vidare under behandlingen. En informant berättade om hur hennes 
psykolog talade om sårbarheter efter en behandling, att även om en avslutar sin behandling så 
kan en inte identifiera sig som helt frisk bara för att behandlingen avslutas. Detta sågs som 
positivt, det gav en känsla av att det är okej att det inte kommer gå helt felfritt hela tiden men 
att det inte är något fel med det. En annan informant berättade om att de aldrig pratade om 
vad frisk och sjuk egentligen innebar under behandlingstiden. Hon upplevde att det enbart var 
fokus på hennes vikt och att hon skulle nå en normalvikt samt klara av att hålla kvar den för 
att anses som frisk. Hon upplevde inte att fokus någonsin låg på hur hennes tankar gick eller 
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om förhållningssättet till maten hade förändrats. En annan beskriver hur hon tyckte att det 
talades för mycket om vad som ansågs sjukt och vad som ansågs friskt i citatet här nedan. Det 
hon beskriver är en form av hopplöshet där hon upplevde att ett litet snedsteg sågs som ett 
misslyckande. 

Det tycker jag var lite ett problem där, jag förstår att dom behövde prata om det men, 
det var väldigt svart eller vitt liksom, frisk eller sjuk, man var tvungen att följa allting 
100 %. Men i verkligheten så fungerar det inte riktigt så, eller inte för mig i alla fall. 
På vägen till att bli frisk är det ändå lite gråskaligt, man gör vissa saker frisk och 
vissa saker sjuk liksom. Men det kan lätt bli så, när man har en sån svart eller vit syn 
liksom, om du misslyckas med en sak, så blev det på ett sjukt sätt, det blir såhär allt 
eller inget, ba nähä då är jag inte frisk då. Det kunde jag må jättedåligt över, att det 
var så allt eller inget. -Informant 3. 

Samtliga informanter berättar om hur tankar ändå kan komma och i vissa perioder är tuffa att 
hantera. Saker utifrån kan komma att påverka, om en känner sig stressad eller har problem i 
en relation kan det ibland bli lätt att ta beslut som att låta bli att äta. De beskriver att vissa 
perioder kan vara mer sårbara och trots framstegen kan det vara lätt att agera på ett destruktivt 
sätt igen. 

Sen kommer det dippar i livet där man liksom känner att allt är tungt och jävligt, och 
det blir lätt att ta till att inte äta på två dagar, sen inser man ba vafan håller du på 
med, och lägger av. –Informant 2. 

Att hamna i dessa tankar behövde alltså inte ses som att en återigen var sjuk. De menade att 
det finns bättre och sämre perioder även som frisk, så länge det inte tar över och en tappar 
kontrollen över agerandet och det blir ens sätt att hantera olika situationer och känslor.  
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6. Analys av resultat 
 
6.1 Längtan efter ett vanligt liv 

I en studie som avsåg att beskriva återhämtningsprocessen från AN utifrån ett 
patientperspektiv intervjuades 68 kvinnor kring deras erfarenhet och faktorer som de ansåg 
vara viktiga i återhämtningsprocessen från sjukdomen. Resultatet visade att vänner, 
aktiviteter, behandling och den egna familjen var viktiga komponenter för tillfrisknandet 
(Nilsson & Hägglöf, 2006).  

Alla informanter hade olika motivationsfaktorer eller vändpunkter som gjorde att de kunde 
påbörja tillfriskningsprocessen. Insikten om de konsekvenser AN kan leda till var en stor 
drivkraft för alla informanter. Nilsson och Hägglöfs (2006) studie om återhämtningsprocessen 
från AN utifrån ett patientperspektiv stärker informanternas erfarenhet av detta. Nilsson och 
Hägglöf (2006) talar om hur nedbrytande kroppsliga faktorer såsom oregelbundna hjärtslag 
eller att svimma upplevdes skrämmande samt rädslan för döden motiverade deltagarna i deras 
studie till att bryta det destruktiva beteendet och jobba mot en förändring. Nilsson och 
Hägglöf (2006) talade även om att vara less på att vara sjuk och att det kunde motivera till ett 
tillfrisknande. Detta kan jämföras med informanternas tankar om att hitta tillbaka till sitt 
gamla jag och de liv de hade innan sjukdomen. Informanterna talade om hur sjukdomen 
kunde begränsade dem till att leva ett normalt liv. Informanterna i vår studie talade inte bara 
om att hitta tillbaka till sitt gamla jag, utan även om vad livet har att erbjuda, vilket kunde 
innebära att bilda en familj i framtiden eller klara av sin utbildning samt övriga mål en kunde 
komma att ha.  
 
Två av våra informanter talade om fritidsintressen som en motivationsfaktor, vilket även 
Nilsson och Hägglöf (2006) stärker i deras studie. Informanterna i vår studie talade om hur 
förlusten av att inte kunna hålla på med sitt intresse under sjukdomen motiverade mot ett 
tillfrisknande. Att inte kunna hålla på med sina intressen skapade känslor av sorg och förlust.  
 
Temat meningsfullhet i Antonovsky teori KASAM kan kopplas till motivationsfaktorer och 
hans tankar kring att investera i sig själv (Antonovsky, 1991). Att vara sjuk i AN kan ses som 
en utmaning och att se sjukdomens negativa konsekvenser kan bidra till att en motiveras till 
att tillfriskna då en kan se värdet av livet och sig själv. De negativa konsekvenserna av AN 
som kunde visa sig fysiskt kan även kopplas till de teoretiska perspektiven disease och illnes. 
Disease innebär hur en ser på tillståndet utifrån medicinska faktorer, bland annat försämrad 
fysisk kapacitet (Hofmann, 2002). När informant 1 fick se sjukvårdens provsvar som var en 
försämring i informantens fysiska hälsotillstånd kom den subjektiva upplevelse att ändras, 
vilket berör illnes. Informanten fick nu ett annat sätt att tolka och förstå sin ohälsa. Innan 
dessa provsvar hade informanten inte upplevt sig som sjuk. Dessa provsvar ändrade hennes 
subjektiva upplevelse och hon förstod att hon faktiskt var sjuk i AN. Utöver Antonovskys 
meningsfullhet kan även hanterbarhet förklara tillfrisknandet från de negativa 
konsekvenserna. Hanterbarhet innefattar både yttre och inre resurser och Antonovsky (1991) 
talade om bland annat läkare som en yttre resurs. I detta fall blev läkaren en resurs för att 



	 23	

hantera de negativa provsvaren och en hjälp för att gå mot ett tillfrisknande. En annan yttre 
resurs som visade sig underlätta tillfrisknandet och gjorde det hanterbart var relationer. Det 
handlade om kärleksrelationer samt familj och vänner.  

6.2 Uppfylla andras förväntningar 

Det framkom under intervjuerna att fel motivation i form av att uppfylla andras förväntningar 
för att inte göra omgivningen ledsna eller oroliga var något som förekom. Att finna 
motivation till att påbörja en behandling för någon annans skull var inte något som höll i 
längden för informanterna. Två informanter beskrev hur de påbörjade sin behandling efter att 
de sett sina föräldrar gråta på grund av ätstörningen de drabbats av, och att detta blev fel 
motivation för dem. Det går att koppla till Nilsson och Hägglöf (2006) som skriver att även 
om familj och vänner kan vara viktiga vändpunkter så är det många gånger den egna 
viljestyrkan och tankar kring ens välbefinnande som blir avgörande. 

Informanternas sätt att tala om begreppet fel motivation och hur de på sitt sätt motiverade till 
en förändring kan tolkas utifrån illnes (Hofmann, 2002). Som nämnt berättade två informanter 
om hur deras föräldrars känslor ledde till att de påbörjade en behandling för sjukdomen. 
Dessa känslor som föräldrarna uttryckte för deras barn och sjukdomen ledde till ett annat sätt 
för informanterna att se sitt tillstånd som en sjukdom. Detta gav en typ av motivation till att 
gå mot ett tillfrisknande, även om informanterna uttryckte att denna typ av motivation inte var 
hållbar i längden. De menade att motivationen måste grundas i att själv vilja bli frisk för att 
kunna upprätthållas.  

Ett annat sätt att se på att uppfylla andras förväntningar var samhällets ideal av hur en ska se 
ut. Informanterna beskrev att de blev påminda på sociala medier, bloggar och tidningar om 
hur en kvinnokropp ska se ut för att ses som vacker och dessa ideal beskrivs som en smal 
kropp. Detta styrks genom det Clinton, Engström och Norring (2012) skriver om att 
samhällets skönhetsideal kan kopplas till ätstörningar. 
 
6.3 Känslan av kontroll och bristande självkänsla 
 
Att ha en känsla av kontroll var något som alla våra informanter la tyngd på när det kom till 
försvårandet av tillfrisknandet. Den belöningen de fick i form av en inre kick utifrån 
kontrollen ledde till att det kunde bli svårt att ta sig ur sjukdomen. Kontrollen gav dem en 
känsla av att klara av någonting och att faktiskt lyckas. Detta kan kopplas till Aron 
Antonovskys teori KASAM. Att ha ett starkt KASAM innebär att en kan hantera de 
prövningar en kan komma att möta i livet. Har en ett svagt KASAM blir dessa prövningar 
ohanterbara (Antonovsky, 1991). Här kan en tänka sig att informanterna under sjukdomstiden 
hade ett svagt KASAM. Prövningar informanterna hade under denna tid kan ha känts 
ohanterbara och känslan av kontroll gav dem en mening och en känsla av att kunna hantera 
något. Denna känsla av kontroll var något som försvårade tillfrisknandet och höll 
informanterna kvar i sjukdomen. Under sjukdomsförloppet präglades informanternas 
beteende av självsvält och kontroll som kan kopplas till Antonovskys (1991) tankar kring att 
använda resurser som ett sätt att hantera påfrestningar. Under tillfrisknandet förändrades 
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informanternas sätt att möta påfrestningar och de tog till sig andra sätt att hantera dessa, bland 
annat genom den ökade självkänslan och att kontrollera sitt beteende vid tankar på självsvält.  
 
Samtliga informanter talade om den negativa självkänslan och för att arbeta med denna måste 
det dagliga energibehovet tillgodoses. Detta blir svårt att arbeta med då känslan av kontroll 
var så stark hos informanterna. Den negativa självkänslan påverkades dels av den skeva 
kroppsuppfattningen en kunde komma att ha. Noordenbos (2011) talar om hur den negativa 
kroppsuppfattningen inte normaliseras på grund av en viktuppgång och en önskan att gå ner i 
vikt kan finnas kvar. Viktökningen kan ses som en prövning och kan kopplas till det svaga 
KASAM informanterna kunde komma att ha, vilket gör att prövningen känns som icke 
hanterbar (Antonovsky,1991) och det blir svårt att bryta det destruktiva beteendet i form av 
självsvält. 
 
Att bryta svälten och få i sig det dagliga energibehovet som kroppen behövde uttryckte 
informanterna som viktigt för att kunna jobba med den bristande självkänslan. Detta går ihop 
med de teoretiska perspektiven disease och illness (Hofmann, 2002). Att bryta svälten handlar 
om den fysiska biten det vill säga disease, kroppen och hjärnan behöver mat för att öka i vikt 
och fungera normalt. När kroppen får detta kan den subjektiva upplevelsen, illness, komma att 
arbetas med.    
 
6.4 Bra relationer och goda sociala sammanhang  
 
Informanterna talade om hur bra relationer och goda sociala sammanhang kunde underlätta 
tillfrisknandet. Informanterna tog upp hur viktigt det var att ha en god relation med vänner 
och familj. Detta kan kopplas till Antonovskys (1991) tankar kring GMR som han kallade 
motståndsresurser i teorin KASAM där han bland annat tog upp socialt stöd som en 
motståndsresurs till att kunna hantera stressorer. Informanterna som hade vänner och familj 
som motståndsresurser uppgav hur det underlättade tillfrisknandet. De som beskrev hur 
relationen till sin behandlare var bra och hur det hjälpte att tillfriskna kan även räknas in här. 
Behandlaren kan ses som en motståndsresurs i hanterbarhet eftersom hen sitter på viktig 
kunskap gällande hur en ska bemöta problemen en kan stöta på under vägen mot ett 
tillfrisknande. Att ha en god relation med sin behandlare uttrycktes som viktigt för att nå ett 
tillfrisknande. Den ständiga kontakten gav en trygghet i behandlingen som gjorde att den 
upplevdes hanterbar (Antonovsky, 1991). 
 
Antonovsky (1991) talade även om jagstyrka som en motståndsresurs. Detta styrks i tidigare 
forskning eftersom att ha en viljestyrka är något som har visat sig underlätta tillfrisknandet 
(Nilsson & Hägglöf, 2006). Informanterna talade om att ha mål, såsom att klara av studier 
eller arbetet som underlättande faktorer i tillfriskningsprocessen och detta kan kopplas till 
Antonovskys (1991) motståndsresurs jagstyrka. Att klara av dessa uppsatta mål kunde leda till  
att informanternas självkänsla växte och fick dem att tro på sig själva.  
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6.5 Att inte agera på ätstörningstankarna 
 
Alla informanter definierade sig som frisk från sjukdomen. Dock uttrycktes det att 
ätstörningstankarna kunde komma tillbaka i perioder som upplevdes som stressiga eller 
jobbiga. Skillnaden var dock nu att de kunde ignorera dessa tankar och inte agera utifrån dem. 
Informanterna hade fått en normaliserad kroppsuppfattning och förstått att en viktuppgång var 
nödvändig, och därav utvecklat en större begriplighet (Antonovskys, 1991). Även om en höjd 
begriplighet hade utvecklats hos informanterna fanns det perioder då ätstörningstankarna 
kunde komma tillbaka och de uttryckte att även som frisk finns de bättre och sämre perioder. 
De sämre perioderna kunde innebära att informanterna tog till gamla sätt att hantera 
påfrestningar, men uttryckte att ett snedsteg inte behövde tyda på ett återfall.  
 
Tidigare forskning visade att i tillfriskningsprocessen finns det ett stort fokus på det fysiska 
faktorerna, såsom att uppnå en normal vikt. Den psykologiska delen prioriterades inte lika 
mycket (Stockford, Stenfert Kroese, Beesley & Leung, 2018). Våra informanter hade olika 
tankar kring detta, vissa upplevde att definitionen av frisk och sjuk inte diskuterades medan 
en av informanterna talade om hur hennes viktökning gjorde att hon upplevdes som frisk 
utifrån sjukvården. Detta kan kopplas till de teoretiska perspektiven disease och illness som 
syftar på att beskriva ohälsa (Hofmann, 2002). Utgår en från disease kan en förklara den 
fysiska prioriteringen i tillfriskningsprocessen som innefattar kroppsliga och medicinska 
faktorer där sjukvården kan se och mäta sjukdomstillståndet (Hofmann, 2002). Informanten 
som sågs som frisk från sjukvårdens sida kan en förstå att fokuset var utifrån perspektivet 
disease. Det vill säga med fokus på att informanten hade uppnått en viktökning som 
sjukvården ansåg som frisk. Illnes däremot handlar om informanternas subjektiva upplevelse 
av sjukdomen (Hofmann, 2002). Informanterna såg sig som sjuka när de agerar på 
ätstörningstankar och frisk är om en inte agerar på tankarna samt har en fungerande vardag 
där ätstörningen inte är det som styr. Detta blir alltså deras subjektiva upplevelse av 
sjukdomen och när en är frisk. 
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7. Avslutande diskussion och slutsatser 
 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur tillfrisknandet kan upplevas av 
någon som har diagnostiserats med AN. För att försöka besvara detta har vi förhållit oss till 
frågeställningarna vad motiverar en person som diagnostiserats med AN mot en 
förändring/tillfrisknande, hur förhåller en person som diagnostiserats med AN sig till 
dikotomiseringen ’frisk – sjuk’ under och efter tillfriskningsprocessen samt vad har en person 
som diagnostiserats med AN upplevt som underlättande respektive försvårande under 
tillfrisknandet 

Clinton och Norring (2012, B) nämner att det saknas forskning gällande ätstörningar och att 
den forskning som finns är bristfällig, även om kunskapen kring ämnet har ökat så finns det 
mycket mer att undersöka. Vanderlinden et al (2017) nämner att kunskapen gällande vilka 
faktorer som är viktiga i tillfrisknande är bristfällig utifrån ett patientperspektiv. Clinton och 
Norring (2012, B) talar om intresset av att studera motivation och förändringsprocesser 
gällande ätstörningar, vad är det som motiverar till en förändring och hur förhåller sig den 
sjuke till förändringen.  

Studien innefattade fyra informanter och de berättade om tillfriskningsprocessen utifrån egna 
erfarenheter och upplevelser. Varje människas livsförhållande är unikt och de förutsättningar 
en kan komma att ha i livet kan vara väldigt olika. Clinton och Norring (2012, B) menar att 
det är en väldigt blandad grupp som utvecklar en ätstörning. Detta gör att en kan anta att det 
även finns många olika motivationsfaktorer gällande tillfrisknandet. Trots detta så fanns det 
likheter i informanternas berättelser gällande tillfrisknandet och en kan förstå att de finns 
vissa faktorer som är viktiga i processen. Bland annat fanns de en stor likhet när de kom till 
att besvara vad som motiverade till en förändring och ett tillfrisknande, samtliga informanter 
la tyngd på vänner, familj och kärleksrelationer. Dessa motivationsfaktorer är även något som 
framkom i tidigare forskning. Sammanfattat kan relationer ses som viktigt i 
tillfriskningsprocessen, vare sig det är familj, vänner, kärleksrelationer eller vårdkontakter. 
Dessa faktorer är något som är väldigt personliga utifrån de förutsättningar en har och en kan 
fråga sig hur vi som blivande socionomer ska kunna arbeta med relationer för att underlätta 
tillfriskningsprocessen. Det framkom att relationer kan vara viktigt under 
tillfriskningsprocessen, därav är det betydelsefullt att vi som socionomer kan erbjuda en trygg 
relation. Att ha en ätstörning kan leda till en känsla av skam, oro och rädsla (Nationellt 
kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, 2019). Det är därför viktigt att patienten kan finna 
en trygghet i sina övriga relationer och har någon att samtala med utanför behandlingen, 
såsom vänner eller familj. Resultatet visade att anhöriga kan påverkadas av att en närstående 
är sjuk i AN och av den anledningen är det möjligt att vi som socionomer även kommer 
behöva stötta anhöriga. Informanterna beskrev hur deras föräldrar grät när deras barn 
insjuknade i AN och Gustafsson (2012) beskriver vikten av familjeterapi som 
behandlingsform, då starka och hållbara relationer är betydande i vägen mot ett 
tillfrisknande.  
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Hur vi kan arbeta för att göra tillfriskningsprocessen lättare kan även diskuteras utifrån 
informanternas tankar samt tidigare forskningsresultat gällande dikotomiseringen frisk - sjuk. 
I kunskapsöversikten presenterar vi hur tidigare forskning, bland annat Noordenbos (2011) 
kritiserar återhämtningskriterierna utifrån DSM och hur de psykologiska faktorerna ibland 
glöms bort. Stort fokus på tillfrisknandet har visat sig utgå från kroppsliga faktorer, såsom en 
viktuppgång samt att återfå sin menstruation. Thörnborg (2012) nämner att även om kroppen 
återhämtar sig från ätstörningen så betyder det inte att en är frisk från ätstörningen. Resultatet 
utifrån denna studie visar på att det bör läggas mer fokus på den psykologiska återhämtningen 
för att underlätta tillfriskningsprocessen men även för att inte falla tillbaka i sjukdomen. Att 
det bör läggas mer fokus på den psykologiska delen i behandlingen är något vi studieförfattare 
håller med om. Dels då informanterna talade om den dåliga självkänslan som kunde leda till 
ätstörningen men också då Noordenbos (2011) nämner att en frisk vikt inte automatiskt tar 
bort den negativa självkänslan, vilket stämmer överens med vårat resultat. Detta kan istället 
leda till en önskan av att fortfarande gå ner i vikt. Därav vill vi lägga tyngd på att arbeta med 
självkänslan när det kommer till patienter med sjukdomen AN. De som söker hjälp för 
ätstörningar har ofta allvarliga problem och i värsta fall kan de leda till dödlig utgång, detta 
gäller särskilt AN (Clinton och Norring, 2012, B). Utifrån detta stärks verkligen tankarna att 
arbeta mer psykologiskt med sjukdomen och utifrån patienternas subjektiva upplevelse. 
Informanterna uttryckte att frisk är om en inte agerar på ätstörningstankarna som i vissa 
perioder kan visa sig. Detta blir deras subjektiva definition av att vara frisk i jämförelse med 
sjukvårdens fysiska definition av frisk som går att mäta utifrån kroppsliga tester.  

Det framgår utifrån detta att sjukvården fokuserar mycket på vad som teoretiskt kan förstås 
som disese, det vill säga kroppsliga avvikelser. För att genomföra en så lyckad behandling 
som möjligt vore det gynnsamt om sjukvården även grundade behandlingen mer utifrån ett 
illness perspektiv. Detta för att utgå mer från vad patienten verkligen behöver arbeta med för 
att kunna komma vidare från ätstörningen kopplat till den subjektiva upplevelsen och den 
egna problematiken. Skulle sjukvården arbeta mer på detta vis skulle det skapa möjlighet för 
att möta varje patients särskilda behov då det framkommit att sjukdomen och problematiken 
kan vara väldigt individuell. Sjukvården skulle bli en bättre yttre resurs för personer med AN 
om de fokuserade mer på den subjektiva upplevelsen. Informanterna uttryckte att hitta tillbaka 
till sitt tidigare normala liv som en stor motivationsfaktor. Informanterna menade att även om 
det fanns fokus på den psykologiska återhämtningen så hade den kunnat bli mer central i 
behandlingen. Om sjukvården var mer involverad i patientens tankar och sätt att se på 
sjukdomen skulle de lättare kunna stötta patienten i att återgå till ett liv utan sjukdomen. Det 
skulle skapa en större begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt att arbeta mot ett 
tillfrisknande skulle bli värt att investera i för personer med AN. 

Även om den subjektiva innebörden är viktig för ett tillfrisknande så fyller det en funktion att 
först arbeta utifrån disease. En informant nämnde hur viktigt det var i första steget att bryta 
självsvälten för att sedan kunna arbeta med självkänslan och de psykologiska delarna. Illnes 
bör dock arbetas med genomgående under behandlingen och inte glömmas bort när patienten 
uppnår en normalvikt. Studier har visat att vid en viktökning är det nödvändigt att det 
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kontinuerliga stödet fortgår eftersom den psykologiska återhämtningen tar längre tid än den 
fysiska (Fennig, Fennig & Roe, 2002).  

Svenska Psykiatriska Föreningen (2015) talar om att när de handlar om att bli friskförklarad 
från AN talar man om remission. Detta innebär att om en diagnostiserats med AN kommer 
den alltid finnas kvar, men en kan lära sig att hantera sjukdomen och leva ett liv som inte 
präglas av ätstörningstankarna. Informanterna i denna studie ansåg sig som frisk om en inte 
agerade på ätstörningstankarna och talade inte om att leva i remission. De talade om att det är 
okej med snedsteg, och menade att det inte innebär att en är i sjukdomen igen. Utifrån detta 
kan vi förstå att vägen in är väldigt tydligt kopplat till DSM-5s kriterier. Vägen ur blir mer 
diffus då de finns en subjektiv bild av vad frisk innebär.  

Clinton och Norring (2012, B) menar att det behövs mer forskning gällande behandlingar för 
ätstörningar. Frågor de ställer sig är bland annat varför blir vissa bättre men andra inte, trots 
samma behandling. Utifrån detta anser vi studieförfattare att de är viktigt att undersöka detta 
ämne ännu mer utifrån ett patientperspektiv. Vi tror att patienters egna upplevelser och 
erfarenheter kan vara bidragande till forskningen när det kommer till tillfriskningsprocessen. 
Den subjektiva upplevelsen går inte att mäta utifrån kroppsliga tester och därav blir det 
värdefullt att undersöka upplevelsen av tillfrisknandet från ett patientperspektiv. Begreppet 
ätstörningar är ett känt begrepp inom vården, och studier visar på att 0,2–0,4 procent kvinnor 
har sjukdomen AN. Går en tillbaka 30–40 år sågs dock ätstörningar som ett sällsynt problem i 
samhället (Clinton & Norring, 2012, B). Att det gått från en sällsynt sjukdom till ett känt 
problem inom sjukvården på så kort tid anser vi är ytterligare ett skäl att forska kring 
ätstörningar. Att varje människa är unik och har olika bakgrunder, erfarenheter och kulturer 
ger anledning till att undersöka utifrån ett patientperspektiv för att få en djupare förståelse 
gällande AN och tillfriskningsprocessen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 29	

8. Referenslista  

Antonovsky, A., Cederblad, M., Elfstadius, M., & Lundh, L.-G. (1991). Hälsans mysterium. 
Stockholm: Natur och kultur. 
 
Billhult, A. (2017). Bortfallsanalys och beskrivande statistik. i M. Henricsson, Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (Andra upplagan. ss. 265–283). 
Lund: Studentlitteratur.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 
Björk, T. (2008). Measuring eating disorder outcome: definitions, dropout and patients' 
perspectives Doktorsavhandling. Örebro universitet. Tillgänglig: http://oru.diva-
portal.org/smash/get/diva2:135910/FULLTEXT01.pdf 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 
in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 

Clinton, D., & Norring, C. (2012, A). Diagnostik och bedömning. I Clinton & Norring (Red.), 
Ätstörningar: bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. (s. 27-41). Stockholm: Natur och 
kultur. 

Clinton, D., & Norring, C. (2012, B). Tillbakablick och framåtblick. I Clinton & Norring 
(Red.), Ätstörningar: bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. (s. 241-248). Stockholm: 
Natur och kultur.  

Clinton, D., Engström, I., & Norring., C. (2012). Uppkomst och utveckling av ätstörningar: 
ett multifaktoriellt synsätt. I Clinton & Norring (Red.), Ätstörningar: bakgrund och aktuella 
behandlingsmetoder. (s. 67-92). Stockholm: Natur och kultur. 

Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. i M. Henricsson, Vetenskaplig teori och 
metod: Från idé till examination inom omvårdnad. 2 upplagan. (s. 143–154). Lund: 
Studentlitteratur.  

Fennig, Shmuel, Fennig, Silvana, & Roe, David. (2002). Physical recovery in anorexia 
nervosa: is this the sole purpose of a child and adolescent medical-psychiatric unit? General 
Hospital Psychiatry, 24(2), 87–92. https://doi.org/10.1016/S0163-8343(01)00185-2 

Forsén Mantilla, E. (2017). Fatal attraction: the relationship between patients and their 
eating disorders, an interpersonal and attachment perspective. Doktorsavhandling. 
Stockholm: Karolinska Institutet. Tillgänglig: 
https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/46047/Thesis_Emma_Forsen_Mantill
a.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 
Föcker, M., Knoll, S., & Hebebrand, J. (2013). Anorexia nervosa. European Child & 
Adolescent Psychiatry, 22(1), (s. 29–35). https://doi.org/10.1007/s00787-012-0358-6 

Gustafsson, N. (2012). Familjeterpi. I Clinton & Norring (Red.), Ätstörningar: bakgrund och 
aktuella behandlingsmetoder. (s. 179-193). Stockholm: Natur och kultur. 



	 30	

Hjalmers, I. (2005). Kunskaper om anorexi måste nå fler.. Läkartidningen, 102(36), (s. 2456–
2457). Tillgänglig: 
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=1917  

Hofmann, B. (2002). On the triad disease, illness and sickness. The Journal of Medicine and 
Philosophy, 27(6), 651–673. https://doi.org/10.1076/jmep.27.6.651.13793  

Hägglöf, B. (2012). Somatiska aspekter vid anorexia och bulimia nervosa. I Clinton & 
Norring (Red.), Ätstörningar: bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. (s. 95-109). 
Stockholm: Natur och kultur. 

Khalsa, S., Portnoff, L., McCurdy-McKinnon, D., & Feusner, J. (2017). What happens after 
treatment? A systematic review of relapse, remission, and recovery in anorexia nervosa. 
Journal of Eating Disorders, 5(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s40337-017-0145-3 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Johanneshov: MTM. 
 
Larsson, A.-K. (2001). Uppfostran till självsvält?: Om yttre och inre kontroll av den unga 
flickans kropp och karaktär kring sekelskiftet 1900. Socialvetenskaplig Tidskrift, 8(1-2), 96–
111. 
 
Makino, M., Tsuboi, K., & Dennerstein, L. (2004). Prevalence of eating disorders: a 
comparison of Western and non-Western countries. MedGenMed : Medscape General 
Medicine, 6(3), 49. 
 
Månsson, E., & Göteborgs universitet. (2008). Att skapa en känsla av sammanhang : om 
resultatet av hälsofrämjande strategier bland lärare. Göteborg: Göteborg : Göteborgs 
universitet. 

Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling (2019). Årsrapport 2018. Tillgänglig: 
https://registercentrum.blob.core.windows.net/riksat/r/Riks-t-rsrapport-2018-HkxCybkBLr.pdf 
 
Nilsson, K., & Hägglöf, B. (2006). Patient Perspectives of Recovery in Adolescent Onset 
Anorexia Nervosa. Eating Disorders, 14(4), 305–311. 
https://doi.org/10.1080/10640260600796234 

Noordenbos, G. (2011). When Have Eating Disordered Patients Recovered and What Do the 
DSM-IV Criteria Tell About Recovery? Eating Disorders, 19(3), 234–245. 
https://doi.org/10.1080/10640266.2011.564979 
 
Pettersen, G., & Rosenvinge, J. H. (2002). Improvement and Recovery from Eating 
Disorders: A Patient Perspective. Eating Disorders, 10(1), 61–71.  
https://doi.org/10.1002/erv.425  

Steinhausen, H.-C. (2002). The outcome of anorexia nervosa in the 20th century. The 
American Journal of Psychiatry, 159(8), 1284-1293. 
 
Stockford, C., Stenfert Kroese, B., Beesley, A., & Leung, N. (2018). Severe and Enduring 
Anorexia Nervosa: The personal meaning of symptoms and treatment. Women's Studies 
International Forum, 68, 129–138. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.03.003  
 



	 31	

Svenska psykiatriska föreningen. (2015). Ätstörningar: kliniska riktlinjer för utredning och 
behandling. Stockholm: Gothia fortbildning. Tillgänglig: http://www.svenskpsykiatri.se/wp-
content/uploads/2018/10/Pdf-%C3%A4tst%C3%B6rningar-kliniska-riktlinjer.pdf 
 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer (4., [omarb.] uppl..). Lund: Lund : Studentlitteratur. 

Thörnborg, U. (2012). Kroppsinriktad behandling av ätstörningar. I Clinton & Norring (Red.), 
Ätstörningar: bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. (s. 137-143). Stockholm: Natur 
och kultur. 
 
Vanderlinden, J., Buis, H., Pieters, G. & Probst, M. (2007). Which elements in the treatment 
of eating disorders are necessary “ingredients” in the recovery process? - A comparison 
between the patient’s and therapist’s view. European Eating Disorders Review, 15(5), 357- 
365. https://doi.org/10.1002/erv.768   

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Stockholm : Vetenskapsrådet. 

Wallin, U. (2013). Att äta sig frisk ... eller sjuk - mat är centralt i vårt samhälle : översikt : 
tema: livsstil och hälsa - ungdomar. Läkartidningen, (s. 1536–1538). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 32	

9. Bilagor 

9.1 Informationsbrev  

Hej! 
Vi är två socionomstudenter på Umeå universitet som nu skriver vårt examensarbete med 
inriktning på anorexia nervosa. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur 
tillfrisknandet från anorexi kan upplevas av den som har varit sjuk och till det behöver vi din 
hjälp. Det finns lite kunskap om vad den som tillfrisknat anser varit viktigt i 
förändringsprocessen och hur tillfrisknandet kan upplevas. Därför anser vi det viktigt att 
studera detta närmare.  
 
Vi söker personer med egna erfarenheter av att ha genomgått behandling av sjukdomen som 
kan ställa upp på en intervju. Intervjun kommer ta ungefär en timme och genomföras på 
Umeå universitet eller en plats du känner dig bekväm med. Intervjun kommer att 
dokumenteras via ljudupptagning som kommer att raderas efter examensarbetet är 
avslutat.  Analysen av intervjun kommer sedan redovisas i form av text i ett examensarbete 
som du sedan kommer att få ta del av om du vill. I redovisningen av studien kommer du vara 
anonym vilket innebär att du kommer avidentifieras. Deltagandet i studien är helt frivilligt 
och du kan när som helst välja att avbryta utan att uppge några skäl.  
 
Vi kommer att samtala om vad som motiverade till en förändring/tillfrisknande, hur förhåller 
man sig till hälsotillstånden frisk och sjuk samt vad man upplevt som underlättande respektive 
försvårande under tillfrisknandet. För att medverka måste du ha fyllt 18 år och ha egna 
erfarenheter av behandling för anorexia nervosa. Du ska ha avslutat din behandling sedan 
minst två år tillbaka och känna dig bekväm att prata om sjukdomen och behandlingen.  
 
Om detta låter intressant eller om du har några frågor, tveka inte på att höra av dig via 
personligt meddelande på facebook eller via mail.  
 
(Sofie och Emmas mailadresser har tidigare stått här) 
 
Tack på förhand! Hälsningar Sofie Karlsson och Emma Lindgren.  
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9.2 Intervjuguide 
 
Bakgrund och intro 

- Skulle du vilja berätta lite om dig själv? 
- Vad har du för tankar om intervjun? 

 
Insjuknandet av anorexia   

- Hur började sjukdomsförloppet för dig?  
- Kan du berätta om när du själv förstod att du var sjuk? 
- När förstod din omgivning att du var sjuk? 

 
Behandling 

- Hur gick det till när du kom i kontakt med behandling för sjukdomen?  
- Var det fokus på både den fysiska och psykiska delen i behandlingen?  
- Vad har behandlingen betytt för tillfrisknandet?  
- Finns det något i behandlingen som har underlättat för tillfrisknandet och finns det 

något som har försvårat tillfrisknandet?  
- Tyckte du att behandlingen var tillräckligt hjälpsam för ditt tillfrisknande? 

 
Motivation/vändpunkter 

- Fanns det någon tydlig anledning som gjorde att du motiverades till en förändring?  
(fanns det ingen tydlig hur och var har du fått motivation då?) - om de inte fanns 
någon tydlig anledning. 

- Kan du nämna vad som har underlättat tillfriskningsprocessen utöver behandlingen? 
- Följdfråga: Vad/var hittade du stöd i ditt tillfrisknande? (exempel: internetgrupper, 

djur, tro)  
- Kan du nämna några ting som försvårade tillfrisknandet utöver det du nämnde om 

behandlingen? 
- Kan du berätta om du upplevde att sjukdomen begränsade dig i det vardagliga livet? 

(exempelvis gällande skola/jobb, socialt eller familj) 
 
Dikotomiseringen frisk/sjuk 

- Hur skulle du definiera att vara frisk?  
- Vad sätter du för ord på ditt nuvarande tillstånd? 

Följdfrågor   
(Vad betyder ett tillfrisknande för dig?) 
(När såg du dig isåfall som “frisk”?) 

- Upplever dina vänner och bekanta dig som frisk? Vad är de som gör att dom ser dig 
som frisk, på vilket sätt upplever dom dig som frisk?  

- Följdfråga: Om ja, när såg dom dig som “frisk”?  
- Hur tyckte du att man förhöll sig till begreppen frisk och sjuk under behandlingen? 
- När upplevde du att vården såg dig som frisk? stämde det med din uppfattning? 

(Vad hade du uppnått när du blev friskförklarad?) 
 
Avslut 

- Är det något mer du vill berätta för att vi ska få en djupare förståelse för din 
upplevelse av sjukdomen och tillfrisknandet?  

	


