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”HON MÅ VÄL FÅ BEHÅLLA SIN ANOREXI DÅ” 
BEHANDLARES UPPLEVELSER AV UTMANINGAR OCH SVÅRIGHETER VID 

BEHANDLING AV ANOREXIA NERVOSA 
 

Tina Nilsson & Johanna Sandström 
 
 

Anorexia nervosa är en svårbehandlad sjukdom med hög dödlighet (Fichter, Quadflieg & Hedlund, 
2006). Studiens syfte var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i 
behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har kvarvarande 
symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv. Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med sju behandlare. Intervjumaterialet analyserades med Interpretative 
Phenomenological Analysis (IPA) och gav fyra huvudteman, Faktorer kring patienterna som 
försvårar tillfrisknande; Anorexia som en komplex och svårbehandlad sjukdom; Relationen mellan 
behandlare och patient samt Etiska dilemman i behandlingen. Det framgick att behandlingen är fylld 
av svårigheter och dilemman. Anorexins positiva funktioner för patienten gör behandlarna osäkra 
på om tillfrisknande alltid är eftersträvansvärt. Kliniska riktlinjer förespråkar också stödjande 
hellre än förändrande insatser för de svårbehandlade (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005). 
Vikten av balans mellan behandlarens kontra patientens ansvar diskuteras samt riskerna i att öka 
patienternas självbestämmanderätt. 
 
 
Idag beräknas anorexia nervosa (hädanefter benämnt anorexia) ha högst dödlighet 
av alla psykiatriska sjukdomar (Fichter, Quadflieg & Hedlund, 2006) och 
dödsfrekvensen bedöms vara 10 % eller mer (Matusek & O’Dougherty Wright, 
2010; Reid, Williams & Burr, 2010). Enligt Johannisson (1998) fick anorexia ett 
namn på 1870-talet, men det var inte förrän efter andra världskriget som 
sjukdomen blev mer känd. 1873 rapporterades åtta fall hos 15-20-åriga kvinnor av 
den franske läkaren Ernest-Charles Lasègue. I Johannisson (1998) beskrivs att de 
anorektiska enligt Lasègue kännetecknades av ”patologisk förnöjsamhet. Inte bara 
så att hon inte längtar efter att bli frisk, utan hon har ingenting emot sitt tillstånd, 
trots allt obehag det är förenat med” (s. 135). Lasègue beskrivs också ha gjort 
observationen att omgivningen reagerade så att familjens hela uppmärksamhet 
gradvis riktades mot personen med anorexia (Johannisson, 1998).  
 
Antalet personer som diagnostiseras med anorexia har ökat markant under de 
senaste femtio åren. En tänkbar förklaring till en del av ökningen kan vara att 
medvetenhet kring sjukdomen vuxit. Uppskattningar kring hur vanlig sjukdomen 
är varierar dock mycket. Personer med anorexia tycks många gånger likgiltiga 
inför sin sjukdom och förnekar den ofta. De kommer därför ofta till vårdens 
kännedom först då någon i den närmaste omgivningen oroas och söker hjälp 
(Polivy & Herman, 2002). 
 
Det är vanligt att personer med anorexia samtidigt har en egentlig depression eller 
depressiva symtom. Personer med anorexia utvecklar ofta också på sikt ett 
bulimiskt beteende när vikten normaliserats som kan kvarstå en längre tid. 
Orsakerna till att en person insjuknar i anorexia och vilka faktorer som samverkar 
för att utlösa, predisponera eller vidmakthålla sjukdomen är inte helt kända. 
Forskningsläget innehåller stora brister och lika stora variationer i teorier kring 
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uppkomst, natur och behandling, teorier som det överlag saknas belägg för 
(Jarman, Smith & Walsh, 1997; Strober, 2004; Surgenor, 2003). Riskfaktorerna 
som ses vid anorexia är desamma som för andra psykiska störningar. Dessa är 
exempelvis att vara i åldern 12-20 år, kvinna och att ha varit utsatt för negativa 
händelser såsom sexuella övergrepp. Ungefär 1 % av alla 20-åriga kvinnor har 
diagnosticerats med anorexia. Bland män är andelen 0,05-0,1 %. Antalet personer 
som diagnosticerats med anorexia har ökat under 1900-talet, med främsta 
ökningen fram till 1970-talet (Hällström, 2009).  
 
Tabell 1. Diagnostiska kriterier för anorexia enligt DSM-IV (APA, 2002, s. 195).   

 

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, dvs 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: 
med enbart självsvält : under den aktuella episoden av anorexia nervosa har personen inte 
regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs självframkallade 
kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang) 

med hetsätning/självrensning : under den aktuella episoden av anorexia nervosa har 
personen regelmässigt hetsätit eller ägnat sig pt självrensande åtgärder (dvs självframkallade 
kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang) 

 
Prognos 

Prognosen för ätstörningar är svår att förutse eftersom den varierar mycket från 
person till person. Det finns också många individuella faktorer som kan tänkas 
påverka prognosen såsom diagnostiska faktorer, olika behandling och faktorer 
rörande den sociala omgivningen som varierar hos olika personer. Vissa blir bättre 
efter en kortare periods sjukdom medan andra hamnar i långdragna förlopp som 
kommer och går (Björk, 2008). De långtidsstudier som gjort på området ger en bild 
av att sjukdomens utgång verkar uppdelad i ett tudelat utfall med tillfrisknande för 
vissa, medan andra riskerar att dö eller hamna i långdragna förlopp som ter sig 
kroniska (Fichter et al., 2006). En sämre prognos för anorexia sammankopplas 
med en längre sjukdomstid, svårare symtom, sämre motivation vid terapi, tidigare 
behandling som misslyckats, motstånd till behandling och samsjuklighet (Towell, 
Woodford, Reid, Rooney & Towell, 2001). Andra faktorer som ses försämra 
prognosen är tvångsmässig personlighet, svag social kompetens, dysfunktionella 
familjerelationer före insjuknandet, kleptomani, samt missbruk av laxerande 
medel, alkohol och narkotika (Hällström, 2009). Studier visar att mindre motstånd 
till att följa medicinska råd hos patienter med anorexia är förknippat med högre 
grad av framgång vid behandling, med en bättre kroppsuppfattning och ett mer 
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normalt ätbeteende som följd (Towell et al., 2001). Ett tidigare insjuknande är 
även det förknippat med bättre prognos (Steinhausen, 2002; Hällström, 2009). 
Tillfrisknandet verkar vara en process som kan pågå i många år med gradvis 
förbättring och tillfälliga återfall. De flesta personer med anorexia tillfrisknar 
under de första tolv åren av sjukdom (Björk, 2008). Efter tolv år är det bara ett 
fåtal som lyckas tillfriskna (Björk, 2008; Touyz, Thornton, Rieger, George & 
Beumont, 2003), men det finns de som tillfriskar även efter 50 år med 
ätstörningsproblematik (Björk, 2008).  
 
Ett problem med forskningen kring ätstörningar och prognos är att det inte finns 
någon enad syn på hur tillfrisknande skall mätas och definieras (Björk, 2008; 
Jarman et al., 1997; Strober, 2004). Detta leder till att det är svårt att få fram 
tillförlitliga, jämförbara data. De mätmetoder som används i dag ger ofta väldigt 
osäkra kunskaper om behandlingsutfall och prognos (Björk, 2008). Löwe m.fl. 
(2001) gjorde en uppföljning av patienter med anorexia 21 år efter behandling. 
Resultatet var att 51 % tillfrisknat helt, 21 % delvis medan 10 % fortfarande 
uppfyllde alla diagnostiska kriterier och 16 % hade avlidit av orsaker relaterade 
till anorexia. De vanligaste dödsorsakerna är komplikationer till följd av svält eller 
självmod (Löwe et al., 2001). När Steinhausen (2002) tittat på uppföljningar som 
gjorts av 438 patienter under 1900-talet med längre än tio års uppföljningstid fann 
han att medelvärdet för tillfrisknande var 73,2%. 8,5 % förbättrades, 13,7 % 
tolkades som kroniska och 9,4 % var döda. Prognosen för personer med anorexia 
såg inte heller ut att ha förbättrats nämnvärt sedan mitten på femtiotalet trots att 
behandlingsmetoderna skiftat. Att hitta effektiva behandlingsmetoder är därför 
nödvändigt för att förbättra utgången. 
 
Kliniska riktlinjer för behandling vid anorexia 
Svenska Psykiatriska föreningen (2005) har tagit fram kliniska riktlinjer för 
utredning och behandling av ätstörningar. Vid behandlingen av patienter med 
anorexia är deras rekommendation att vården bör ske i öppenvård i så stor 
utsträckning som möjligt, med undantag för svåra svälttillstånd, eller då allvarlig 
samsjuklighet förekommer. Den första och viktigaste åtgärden i behandlingen 
anses vara att normalisera ätmönstret och därmed häva svälten. Delmål är viktiga 
och sätts upp tillsammans med patienten. Delmålen bör i början fokusera på mat 
och vikt och kroppsliga symtom. Det är viktigt att patienten får konkret stöd för att 
strukturera upp matsituationen t.ex. med hjälp av personalen och matdagbok. En 
psykoterapeutisk behandling bör inte ske förrän den akuta svälten är under 
kontroll. Det terapeutiska stöd som ges vid svält ska fokusera på situationen här 
och nu och syfta till att förbättra patientens relationer och självkänsla. När den 
akuta svälten är hävd rekommenderas behandlingsformer såsom individualterapi 
med interpersonell- eller kognitiv inriktning, kroppsorienterad terapi med 
sjukgymnast samt familjeterapi för yngre patienter. Den farmakologiska 
behandling som rekommenderas vid anorexia riktar sig inte mot själva anorexin, 
utan kan röra sig om vitaminer och mineraler samt mediciner för att komma åt 
samtidig depression, tvångssyndrom, ångest och sömnsvårigheter. 
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Vid långvarig ätstörning, för personer som haft ätstörning under mer än tio år, 
rekommenderar Svenska Psykiatriska Föreningen (2005) att en lågintensiv 
behandling erbjuds. Fokus ska då ligga på att stödja patienten, exempelvis genom 
att hjälpa patienten att få en bättre livskvalitet trots kvarvarande 
ätstörningssymtom. Kontakten med vården kan då fungera som ett stöd för dem 
och deras familj och anhöriga. Vårdkontakten kan också hjälpa dem att se 
kroppsliga risksituationer som kan uppstå och finnas där om patienten blir mogen 
för ett förändringsarbete. Kontakten med vården bör också omfatta regelbundna 
fysiska hälsokontroller, tandläkarkontakt med specialistkompetens på området vid 
behov samt att motivera patienten att sköta eventuell medicinering. 
 
Anorexins natur försvårar behandling 
Anorexia är en erkänt svår sjukdom att behandla (Touyz et al., 2003; Williams & 
Reid, 2010). Utöver det bristfälliga forskningsläget är de drabbade en väldigt 
heterogen grupp med skiftande behov (Federici & Kaplan, 2008; Reid et al., 2010). 
Svårigheterna beror också till stor del på att många symtom är självförstärkande. 
Undervikten i sig ökar fixeringen vid mat och vikt och kan därtill göra att den sjuka 
inte orkar delta i en ansträngande behandling. Kognitiva nedsättningar orsakade 
av svält förhindrar sjukdomsinsikt och kan också förstärka tvångsmässigheten 
(Espíndola & Blay, 2009; Tierney & Fox, 2009; Vandereycken, 1993). Den 
duktighet, självkontroll och perfektionism och det utplånande av egna behov som 
brukar associeras med anorexia är även personlighetsegenskaper som gärna 
belönas av omgivningen och sjukdomens makt förstärks ofta därigenom (Ison & 
Kent, 2010). 
 
En annan svårighet är anorexins positiva funktioner för den drabbade. 
Sjukdomens karaktär innebär att den drabbade ofta identifierar sig starkt med 
sjukdomen och ser den som en livsstil. Den kan fungera som ett skydd för att 
slippa känna negativa känslor, som en strategi för att hantera livets svårigheter 
och som ett sätt att ta kontroll (Espíndola & Blay, 2009; Strober, 2004; Williams & 
Reid, 2010). Ibland kan anorexin till och med användas som ett medel för att vinna 
social status och för att känna sig speciell (Espíndola & Blay, 2009; Ison & Kent, 
2010). Anorexins funktionella sidor orsakar ofta ambivalens och motstånd mot 
behandling. Vanligtvis upplever den som söker behandling även negativa aspekter, 
men de måste hela tiden vägas mot de positiva aspekterna. Att göra sig av med 
symtomen kan uppfattas som att göra sig av med en väsentlig del av den egna 
personen eller en nödvändig trygghet i livet (Strober, 2004; Williams & Reid, 
2010). 
 
Samsjukligheten med andra syndrom som depression, personlighetsstörningar och 
autismspektrumstörningar kan förvärra de anorektiska symtomen och orsaka 
problem i behandlingen i form av bristande insikt, svårigheter i att skapa en 
terapeutisk allians eller oförmåga att hitta lämpligare strategier för att hantera 
livet (Espíndola & Blay, 2009; Matusek & O’Dougherty Wright, 2010). De negativa 
livsupplevelser, som våldtäkter eller trauman, som många personer som utvecklar 
anorexia har varit med om kan påverka tilliten till andra människor och innebär 
ofta en ovana vid nära relationer (Strober, 2004). Detsamma gäller vid 
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problematiska familjeförhållanden (Espíndola & Blay, 2009; Federici & Kaplan, 
2008). Misstron till och undvikandet av andra människor kan påverka förmågan 
att relatera till en behandlare (Strober, 2004). 
 
Den terapeutiska relationen vid behandling för anorexia 
En fungerande terapeutisk allians mellan behandlare och patient är en erkänt 
viktig faktor för utfall vid terapeutisk behandling. Behandlaren och patienten bör 
samarbeta, lita på och ha respekt för varandra. De ska vara överens om målet med 
behandlingen och om vilka redskap som ska användas på vägen (Elvin & Green, 
2008; Horvath & Symonds, 1991). Givetvis gäller detta även vid anorexia (Jarman 
et al., 1997). Patienter betonar ofta vikten av att bli förstådda, lyssnade på och 
respekterade. Både patienter och behandlare har i studier nämnt en god 
terapeutisk relation som en viktig och många gånger avgörande faktor för 
tillfrisknande (Federici & Kaplan, 2008; Nilsson & Hägglöf, 2006; Tierney & Fox, 
2009; Tozzi, Sullivan, Fear, McKenzie & Bulik, 2003; Williams & Reid, 2010). Till 
skillnad från de flesta andra sjukdomsbehandlingar är dock behandlare och patient 
vid behandling av anorexia sällan helt överens om behandlingens mål och vilka 
metoder som ska användas för att nå dem (Vanderlinden, Buis, Pieters & Probst, 
2007). Patienten med anorexia kan precis som behandlaren ha målet att tillfriskna, 
men utan att vilja gå upp i vikt eller börja äta (Surgenor, 2003). Det är också 
mycket möjligt att definitionen av vad ”frisk” är skiljer sig väsentligt åt mellan 
behandlare och patient. Risken är att behandlaren ser anorexin enbart som en 
sjukdom som måste botas, medan den drabbade upplever att anorexin är det enda 
pålitliga och användbara verktyget i en värld full av svårigheter (Williams & Reid, 
2010). 
 
För patienten med anorexia är det viktigt att kontrollera mat och vikt och detta 
krockar med riktlinjerna för behandling som vanligtvis förutsätter viktuppgång. 
För att patienten ska få behandling krävs medgörlighet i denna fråga, något som 
för patienten kan uppfattas som en förlust av kontroll (Jarman et al., 1997; 
Matusek & O’Dougherty Wright, 2010). När patient och behandlare kämpar om 
kontrollen kan maktkamper uppstå som allvarligt skadar den terapeutiska 
relationen (Birgegård, Björck, Norring, Sohlberg & Clinton, 2009; Surgenor, 2003). 
Tvångsvård eller hot om tvångsvård kan ha samma effekt (Matusek & O’Dougherty 
Wright, 2010). 
 
Något som ytterligare försvårar den terapeutiska relationen är de känslor som 
väcks hos behandlaren. Studier har visat att behandlare kan uppleva patienter med 
anorexia som påfrestande, krävande, manipulativa och opålitliga. Patienterna 
väcker känslor av rädsla, fientlighet och ogillande som kan göra det svårt för 
behandlaren att visa förståelse och empati (Gowers & Shore, 1999; Jarman et al., 
1997; Strober, 2004). Svårigheterna i att behandla personer som i samhällets ögon 
är sjuka men som ändå strävar emot behandling orsakar frustration, ångest och en 
känsla av att inte räcka till som behandlare (Jarman et al., 1997; Reid et al., 2010). 
Samtidigt kan patienternas känslor av hopplöshet och maktlöshet smitta av sig på 
behandlarna och göra att de tappar hoppet om möjligheterna för tillfrisknande 
(Strober, 2004; Vandereycken, 1993). Även den undernärda anorektiska kroppen 
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väcker starka reaktioner (Schmidt & Treasure, 2006) och det finns negativa 
attityder i samhället mot personer med anorexia. Sjukdomen betraktas enligt 
studier som en egenhändigt uppfunnen strategi för att få uppmärksamhet, och den 
drabbade anses därför själv kunna välja att ta sig i kragen och bli frisk. 
Självkontrollen hos personer med anorexia kan också vändas emot dem eftersom 
självkontroll per definition borde innebära att sjukdomen är under deras kontroll 
och att tillfrisknandet hänger på deras viljestyrka (Ison & Kent, 2010; Stewart, Keel 
& Schiavo, 2006). Även sjukvårdspersonal påverkas av attityden i samhället och i 
kombination med de starka känslor av frustration som behandlingen i övrigt ger 
finns risken att patienterna skuldbeläggs och ses som besvärliga (Vandereycken, 
1993). 
 
Då relationen till behandlaren är så viktig för behandlingsutfall riskerar 
alliansproblem att påverka möjligheterna till tillfrisknande (Tierney & Fox, 2009). 
Om patientens tillit till behandlingen skadas minskar motivation att söka hjälp och 
delta i behandling på längre sikt (Jarman et al., 1997; Strober, 2004). En maktkamp 
mellan behandlare och patient ökar risken att patienten gör behandlaren och 
därigenom behandlingen till en fiende som ska bekämpas. Patienten kan då vända 
sig till andra som upplevs förstå, nämligen andra med anorexia. Det kan i sin tur få 
konsekvensen att patienten aldrig får den hjälp som behövs för att tillfriskna utan 
att sjukdomen befästs ytterligare i personens identitet. Den drabbade blir 
övertygad om att anorexin är det enda pålitliga i en fientlig värld då ingen annan 
bryr sig om eller förstår (Williams & Reid, 2010). 
 
Behandlarens svåra roll 
Få sjukdomar utgör så många prövningar för behandlingspersonal som anorexia. 
Bristen på effektiva behandlingsmetoder, samsjukligheten, variationen i behov hos 
de drabbade samt sjukdomens identitetsskapande natur, ofta långdragna förlopp 
och reaktionerna den väcker hos omgivningen och inte minst hos behandlarna är 
utmaningar som forskningen hittills inte kommit till rätta med (Federici & Kaplan, 
2008; Reid et al., 2010; Strober, 2004; Vanderlinden et al., 2007). Behandlingen är 
även fylld av etiska dilemman. Sjukvårdens primära uppgift är att förhindra död 
eller skada hos patienten. Samtidigt är det viktigt att värna patientens autonomi 
och kontroll över sitt eget liv. I behandlingen av patienter med anorexia ställs 
dessa krav ofta i motsatsförhållande till varandra och kan utgöra en betydande 
svårighet (Matusek & O’Dougherty Wright, 2010; Vandereycken, 1993). Förutom 
risken för att skada den terapeutiska alliansen och därmed behandlingsutfallet 
finns risken att behandlarens ångest påverkar behandlingen menligt. För mycket 
grubblerier kan ta fokus från uppgiften men behandlaren kan också hantera 
ångesten genom att rättfärdiga det de gör för sig själv, vilket kan få konsekvensen 
att de koncentrerar sig mer på att bota patienten än på att ta hänsyn till patientens 
behov (Jarman et al., 1997). De negativa känslor som behandlaren upplever utifrån 
patientens motstånd och den betydelse dessa kan få för behandlarens mående och 
tillfredställelse i arbetet ska heller inte underskattas (Jarman et al., 1997; Strober, 
2004). 
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Forskningen har hittills inte kunnat säkerställa hur patienter som inte tillfrisknar 
av reguljär behandling bör bemötas (Surgenor, 2003). En konsekvens av detta är 
att det saknas enhetlighet inom fältet (Strober, 2004). När det inte finns tydliga 
riktlinjer att följa blir det upp till varje enskild klinik och i förlängningen varje 
enskild behandlare att själv bestämma förhållningssätt till de svåraste patienterna. 
En behandlares individuella bidrag blir därför oerhört betydelsefullt (Jarman et al., 
1997). 
 
Då behandlarens inställning till patienten och relationen dem emellan är så viktig 
är det märkligt att forskningen till stor del försummat att undersöka den viktiga 
faktor som behandlaren utgör. Att undersöka de utmaningar och svårigheter 
behandlare upplever kan öka förståelse för vilka hinder som ligger i vägen för 
tillfrisknande hos patienter med anorexia och bidra till effektivare 
behandlingsmetoder (Jarman et al., 1997; Surgenor, 2003; Vanderlinden et al., 
2007). 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar 
och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid 
behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till 
ett patientperspektiv. 
 
 

Metod 
 
För att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar och svårigheter i 
behandling av patienter med anorexia nervosa som vid behandlingsavslut har 
kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till ett patientperspektiv, 
utfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 
 
Ätstörningsenheten 
Vår studie utfördes i samarbete med en enhet för högspecialiserad 
ätstörningsbehandling som vi hädanefter kommer att benämna 
Ätstörningsenheten. Ätstörningsenheten är en specialistenhet som tar emot vuxna 
personer, över 18 år, med ätstörningar. Ätstörningsenheten arbetar i team med 
arbetsterapeut, kurator, psykolog, överläkare, läkare, sjukgymnast, sekreterare, 
sjuksköterska och skötare. Behandlingen sker i enlighet med Svenska Psykiatriska 
föreningen (2005) och dess kliniska riktlinjer för behandling av anorexia. Arbetet 
består av utredning, bedömning och behandling. Som behandling erbjuds viktstöd, 
matdagbok, psykoterapi, bildterapi, sjukgymnastik, gruppbehandling, 
familjearbete, partnerträffar och arbetsterapi. Den individuella vårdplanen för 
varje patient och vissa terapisamtal sker enskilt, men en stor del av behandlingen 
sker även i grupp. Tidigare fanns ett upplägg i form av ett behandlingshem för dem 
som behövde mer än något samtal i veckan där alla patienter var inlagda måndag 
till fredag, under en period av ca 18 veckor. Tanken var att alla skulle delta i 
behandlingen fullt ut med grupper och individuella samtal. I skrivande stund är 
Ätstörningsenheten mitt uppe i en förändring av verksamheten som innebär att de 
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kommer att skräddarsy behandlingen i större utsträckning. Resurserna kan då 
individanpassas utifrån var patienten befinner sig och är villig att ta itu med. På 
Ätstörningsenheten har de en humanistisk människosyn som utgår ifrån allas lika 
värde, att alla är unika, aktivt skapande och ansvarar för sina egna handlingar. I 
behandlingen visar sig den humanistiska vårdfilosofin, då den bygger på kontrakt, 
egen motivation, frivillighet och aktivt deltagande. Eftersom familj och nätverk 
anses ha stor betydelse erbjuds de anhöriga delaktighet och stöd. 
 
Förstudie med tidigare patient 
Som ett led i att kunna sätta behandlarnas upplevelser i relation till ett 
patientperspektiv genomförde vi en semistrukturerad djupintervju med en 
tidigare patient med kvarvarande ätstörningssymtom som behandlats på 
Ätstörningsenheten. Denna intervju genomfördes som en förstudie för att vi vid 
intervjuerna med behandlare skulle ha med oss en förståelse för hur ett 
patientperspektiv kan se ut. Tanken var ursprungligen att intervjua fler tidigare 
patienter för att undersöka både patienters och behandlares perspektiv, men 
rekryteringen visade sig av praktiska och etiska skäl svår och vi fick därför endast 
tillgång till en informant. Att göra en djupgående analys av en persons utsagor 
kändes etiskt problematiskt utifrån risken att avslöja den intervjuades identitet. Vi 
ville även undvika att en enda persons berättelse skulle representera hela 
patientperspektivet. Därför valde vi att i det slutliga resultatet av studien lägga 
tyngdpunkten på behandlarnas upplevelser och att endast redovisa material från 
patientintervjun som ansågs relevant utifrån det som kom fram i intervjuerna med 
behandlare. 
 
Ätstörningsenheten som har tillgång till journaler valde ut lämpliga informanter 
till förstudien. Ett brev innehållande studiens syfte samt information om sekretess 
och praktiska detaljer skickades ut och de som ville delta fick svara direkt till oss. 
Urvalskriterierna var att informanterna tidigare skulle ha behandlats för anorexia 
vid Ätstörningsenheten och vid behandlingsavslut fortfarande uppfylla 
diagnoskriterierna, samt själva uppleva att de har kvarvarande symtom. 
 
Innan intervjun med den tidigare patienten började lästes ett kontrakt upp där 
informanten skriftligt fick intyga att en behandlingskontakt fanns om behov skulle 
uppstå. Kontraktet innehöll även information om studiens syfte, tillvägagångssätt, 
konfidentialitet, anonymitet och frivillighet. Intervjumanualen innehöll frågor om 
bakgrunden till sjukdomsutvecklandet och om genomgången behandling. 
Manualen fick en öppen utformning eftersom vi ville ta del av informantens 
upplevelse och inte bli för styrande. Vid intervjun ställdes följdfrågor vid behov, 
utifrån den information som huvudfrågeställningarna gav. Intervjun ägde rum i ett 
grupprum på Umeå universitet och varade i ca 30 minuter. Den spelades in med 
digital diktafon och transkriberades sedan.  
 
Urval  
Sju behandlare som arbetar eller har arbetat på Ätstörningsenheten rekryterades 
med hjälp av den personal på Ätstörningsenheten som fungerade som 
kontaktpersoner under samarbetet. Urvalet baserade sig på tillgänglighet och 
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intresse av att delta i studien. Behandlarnas utbildningsbakgrund skiljer sig åt, 
men de har alla erfarenhet av att delta i behandlingen av patienter med anorexia 
och någon form av terapeutisk kompetens.  
 
Procedur 
Efter att våra kontaktpersoner vid Ätstörningsenheten förmedlat vår förfrågan om 
deltagande i intervjustudien bokades tider in med dem som anmält sitt intresse via 
telefon eller mejl. Semistrukturerade djupintervjuer genomfördes sedan med sju 
behandlare som arbetar, eller har arbetat på Ätstörningsenheten. Innan 
intervjuerna påbörjades lästes en introduktion upp om bakgrunden till studien, 
dess syfte, tillvägagångssätt, konfidentialitet, anonymitet och frivillighet. 
Intervjuerna utfördes enskilt mellan en intervjuare och en behandlare. 
Intervjuerna utfördes i rum som fanns tillgängligt på behandlarens arbetsplats, 
enligt behandlarnas egna önskemål. Intervjuernas längd varierade från 25 till 75 
minuter. De spelades in med en digital diktafon och transkriberades sedan. 
Därefter analyseras de genom Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). 
 
Vid skapandet av intervjumanual var en öppen utformning av frågorna passande 
eftersom vi ville ta del av behandlarnas upplevelse av ett fenomen och inte styra 
dem. Förutom relevant bakgrundsinformation ombads informanten ge en 
fallbeskrivning utifrån den aktuella patientgruppen samt att mer generellt berätta 
om behandling med fokus på utmaningar och svårigheter, eget förhållningssätt och 
relationen till patienterna. Vid intervjuerna ställdes följdfrågor vid behov, utifrån 
den information som huvudfrågeställningarna gav. Om användning av följdfrågor 
skulle ske fick intervjuaren själv ta ställning till, utifrån vad som kom fram under 
intervjun. Följdfrågorna ställdes då inte i någon särskild ordning och användning 
av andra följdfrågor än de som stod i intervjumanualen tilläts vid behov. 
 
I studien analyserades de transkriberade intervjuerna med behandlare i fyra steg. I 
ett första steg läste författarna separat alla intervjuer och tog ut signifikanta 
utsagor. Intervjuerna etiketterades sedan separat i ett andra steg. I ett tredje steg 
granskades och valdes utsagor med tillhörande etiketter ut av författarna 
tillsammans och sedan skedde en gemensam överläggning kring bildande av 
aktuella teman och underteman med utgångspunkt i de signifikanta utsagorna. I 
det fjärde steget åstadkoms en fördjupad förståelse utifrån de utsedda signifikanta 
utsagorna i förhållande till huvud- och underteman genom ett förfarande liknande 
en dialektisk process. Detta innebar att fokus skiftade fram och tillbaka mellan 
signifikanta utsagor och teman tills det samlade resultatet bedömdes fullständigt. 
 
Analysmetod  
IPA utgår ifrån fenomenologin med dess relativistiska syn på ontologi som innebär 
att vi inte lever i en faktisk verklighet, utan i en verklighet som baserar sig på våra 
tolkningar av den. Fenomenologin vill alltså ta fasta på upplevelsen av fenomen 
såsom de visar sig hos individen, som en tolkning med utgångspunkt i dennas 
livsvärld. Forskaren anses vara en del av den och kan i och med det påverka 
informationen. IPA är en variant av fenomenologisk metod som accepterat 
omöjligheten i att direkt kunna få tillträde till de livsvärldar som informanterna 
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har. IPA betonar därför att ett utforskande även måste inbegripa forskarens egen 
påverkan som sker då forskaren med sina erfarenheter tolkar sin omvärld. Detta 
medför att den fenomenologiska analysen är en tolkning av informantens 
upplevelse som sker i interaktionen mellan forskaren och informanten (Brocki & 
Wearden, 2006; Willig, 2008). Den bakomliggande tanken är att vi inte kan bortse 
ifrån oss själva och det sätt vi bringar klarhet i det vi upplever kring hur välden är 
inrättad. Det som kommer fram vid analysen är alltså beroende av relationen 
mellan informant och forskare (Larkin, Watts & Clifton, 2006). IPA förutsätter inte 
att forskaren ska vara helt utan förkunskaper om det området som undersöks. 
Däremot ska forskaren sträva efter att vara öppen och mottaglig för nya perspektiv 
och inte låta sina förkunskaper avgöra vad som tas fasta på i mötet med 
informanten (Brocki & Wearden, 2006). 
 
Då den terapeutiska alliansen är så svår att upprätta och bevara vid anorexia 
(Birgegård et al., 2009; Gowers & Shore, 1999; Jarman et al., 1997; Reid et al., 
2010; Strober, 2004; Surgenor, 2003; Tierney & Fox, 2009; Vandereycken, 1993; 
Vanderlinden et al., 2007) men samtidigt viktigt för behandlingsutfall (Federici & 
Kaplan, 2008; Nilsson & Hägglöf, 2006; Tierney & Fox, 2009; Tozzi et al., 2003; 
Williams & Reid, 2010) tänker vi att det är viktigt att använda en metod som kan ta 
tillvara behandlarnas subjektiva upplevelser. Kvalitativa intervjuer är då ett 
lämpligt val. Genom att gå på djupet och ta del av behandlarnas upplevelser 
hoppas vi kunna öka förståelsen för vad som kan gå fel i behandlingen och minska 
risken för hinder som ligger i vägen för att personer med anorexia ska kunna 
tillfriskna. Bristen på belägg för effektiva behandlingsmetoder (Schmidt & 
Treasure, 2006; Steinhausen, 2002) motiverar också en explorativ och induktiv 
metod där forskaren antar en öppen och mottaglig hållning, något som gör IPA till 
en lämplig analysmetod. 
 
Etiska överväganden 
I rapporten har inga känsliga uppgifter som kan avslöja de enskilda deltagarna 
skrivits ut. Vissa citat har plockats bort eller formulerats om för att skydda 
deltagarnas anonymitet. Deltagarna har rätt att avbryta sitt deltagande när som 
helst innan rapporten är skriven och deras anonymitet garanteras genom att inga 
personuppgifter används i det färdiga materialet. Vi har erhållit ett informerat 
samtycke från varje informant innan intervjun påbörjades. Det transkriberade 
materialet har endast vi och vår handledare fått ta del av. Det har förvarats så att 
ingen obehörig kunnat få tillgång till det och kommer att förstöras när rapporten 
är klar. 
 
När det gäller förstudien var det viktigt att patientens sekretess bevarades. Därför 
fick personal från Ätstörningsenheten utifrån journaler över tidigare patienter 
välja lämpliga intervjudeltagare. Ett brev skickades ut till dessa och de som ville 
delta svarade direkt till oss. Vi fick därmed inte veta vilka de som inte svarade var 
och personalen på Ätstörningsenheten fick inte veta vilka som valde att delta. 
Eftersom vi intervjuade en person som avslutat sin behandling vid 
Ätstörningsenheten, men som anser sig ha kvar ätstörningssymtom, skulle 
deltagandet kunna väcka känslor och tankar som behöver bearbetas. Därför var 
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det viktigt för oss att försäkra oss om att den intervjuade hade möjlighet att 
återuppta kontakten med Ätstörningsenheten, eller hade en annan vårdkontakt att 
vända sig till vid behov. Den intervjuade i förstudien fick av den anledningen 
skriftligt intyga att en behandlingskontakt fanns vid behov. Ur patientintervjun har 
endast det som varit relevant för förståelsen av intervjuerna med behandlare och 
för diskussionen belysts för att bevara den intervjuades anonymitet. Även citaten 
valdes med hänsyn till vikten av att bevara anonymiteten, då vi bara intervjuat en 
person, vilket kan innebära att en berättelse lättare känns igen. 
 
Angående intervjuerna med behandlare var det svårt att garantera att deltagarna 
inte kände till vilka av deras medarbetare som valt att delta. Detta eftersom de ur 
personalen som fungerade som kontaktpersoner informerade om studien och tog 
in intresserade deltagare. Intervjuerna genomfördes på en för informanten valfri 
plats med ett erbjudande om att vi kunde boka en lokal på universitetet. Eftersom 
intervjudeltagarna själva fick bestämma plats innebar det att intervjuerna ofta 
ägde rum i Ätstörningsenhetens lokaler där det är möjligt att medarbetarna såg 
vilka rum vi besökte. För att på bästa sätt ändå garantera anonymiteten har 
citaten, som nämnts ovan, avidentifierats. Personlig information har tagits bort och 
dialektala uttryck formulerats om. Vi valde också att inte hänvisa citaten till en 
specifik behandlare genom att exempelvis benämna intervjudeltagarna med 
deltagare 1, 2, 3 o.s.v. då medarbetarna ofta arbetat länge tillsammans och därmed 
skulle kunna förstå vem som stod för vilka citat. 
 
 

Resultat 
 
Resultatet är uppdelat i två delar. Den första delen, Förstudien, behandlar intervjun 
med en tidigare patient som gjordes som bakgrund till intervjuerna med 
behandlare. Den andra delen innehåller resultatet från intervjuerna med 
behandlare och består av fyra huvudteman: Faktorer kring patienterna som 
försvårar tillfrisknande; Anorexia som en komplex och svårbehandlad sjukdom; 
Relationen mellan behandlare och patient samt Etiska dilemman i behandlingen. Till 
varje huvudtema tillkommer underteman och illustrerande citat. 
 
Notationerna i citaten förklaras så här: 
 
. . . Visar att ovidkommande delar eller delar av citatet som kan röja 

behandlarens identitet klipps bort. 
[text] Ord, uttryck eller delar av citatet har formulerats om för att inte röja 

behandlarens identitet eller för att öka förståelsen. 
” ” Citerar någon annan eller sig själv. 
… Visar att ordet dragits ut på. 
/  Avbryter sig. 
Kursiv stil  Ord som betonats. 
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Förstudien  
Den intervjuade berättar att anorexin fyllt en funktion, då den blivit en lösning för 
att hantera en jobbig familjesituation. Beslut om behandling skedde inte på eget 
initiativ utan det var personer i omgivningen som uppmärksammade 
problematiken och kontaktade vården. Den behandling som den intervjuade först 
genomgick upplevdes övervägande negativ. En stor del av den behandlade 
personalen föreföll oförstående och dömande med en attityd mot patienterna som 
om de vore ansvariga för sina egna problem. Behandlingen i sig kretsade bara 
kring mat och vikt utan långsiktiga mål eller terapeutiska metoder och detta gav 
inte några hållbara resultat. 
 

. . . det var mer som en livsuppehållande förvaring . . . jag vet inte om de hade 
några speciella planer liksom, på någon behandling. 
 
Jag tycker att samtidigt borde man ju få mer saker. Inte bara läkemedel och 
mat. För att... det är ju på nåt sätt en symtombehandling i så fall. Ätstörningar 
är ju ändå ett symtom på nånting annat. Det är ju som ingen primär orsak, man 
får ju som/ det kommer ju inte bara så där som en förkylning eller nånting. 
Det är ju nåt annat som ligger bakom och det tycker jag att man borde ha 
jobbat med. 

 
Senare erbjöds den intervjuade behandling som uppfattas mer positiv och 
motiverande genom att den även fokuserade på de bakomliggande faktorerna till 
anorexin, något som för den intervjuade upplevs som mycket väsentligt för att 
komma till rätta med symtomen. 
 

. . . jag fick nåt sorts hopp där, att det fanns nånting annat, att jag på nåt sätt 
tänkte "ja, men det kanske blir bra". 

 
Den intervjuade uttrycker en önskan om att behandling överlag ska ta hänsyn till 
patienternas autonomi och individuella behov men att det även måste finnas 
struktur och vägledning från behandlare. Detta eftersom patienterna riskerar att 
förbli kvar i gamla mönster om inte behandlarna ställer vissa krav som öppnar upp 
för nya perspektiv. 
 

. . . man är så ensam och det känns väldigt obehagligt till en början att göra 
saker i grupp, när man är lite/ alltså så instängd i sin bubbla, för man har ju på 
nåt sätt utvecklat en social blockering på något sätt. Man tar avstånd från folk 
och det var jättebra att liksom få bli inknuffad i den här/ i en grupp och 
behöva dela med sig och ta emot av andra. . . . hade man själv valt då hade man 
ju säkert valt det allra enklaste och stannat hemma. 

 
När behandlarna brast i sin ansvarsroll som aktivt styrande upplever sig den 
intervjuade ha blivit lämnad ensamt ansvarig för sitt tillfrisknande, något som 
resulterade i visst motstånd till behandling och utebliven förändring. 
 

. . . jag tror att de tänker nog mycket att samtalet ska ju utgå ifrån mig. Och att 
det är därför som de inte styr så mycket. Och det är ju jättebra, men å andra 
sidan så är det ju ändå jag som är sjuk och jag kanske inte alltid känner till 
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allting så bra. Att liksom att det är bra att få nån utifrån som kommer och styr 
litegrann, då och då, speciellt när man/ alltså när det är helt blankt. 

 
Utifrån sin erfarenhet av anorexibehandling kan den intervjuade se att bristerna i 
forskningsläget påverkar möjligheterna till en bra behandling och att endast 
behandling som bevisligen ger resultat bör erbjudas. 
 

Det behövs ju mycket mer [forskning]. För att ha en bra behandling. 
 
. . . är det en behandlingsform då är det väl ändå majoriteten som borde göra 
framsteg. Annars är det ju något fel på behandlingsformen. 

 
Faktorer kring patienterna som försvårar tillfrisknande 
Behandlarna kan se en mängd faktorer kring patienterna som försvårar 
tillfrisknande. Detta huvudtema har därför sex underteman: Samsjuklighet och 
personlighet; Familjen som hinder; Undervikten påverkar insiktsförmåga och 
fungerande; Att inte vara redo för förändring; Anorexins funktionella sida samt 
Stress utifrån och samhällsnormer. 
 

Samsjuklighet och personlighet 
En vanlig faktor som enligt behandlarna kan komplicera eller förhindra 
tillfrisknande är samsjuklighet i olika former. Det kan handla om 
neuropsykiatriska syndrom som autism och asperger, där det är vanligt med 
problem kring maten som är svåra att komma till rätta med. 
Personlighetsstörningar förekommer också och kan försvåra om de medför att 
patienterna har svårt att lita på andra och därför inte kan känna tillit till 
behandlaren. Personlighetsstörningar kan även innebära att patienterna har svårt 
att fatta egna beslut och inte klarar av att genomgå en behandling som kräver att 
de tar ett stort eget ansvar för att förändra sitt beteende. 
 

Alltså det finns en viss typ av patienter där det alltid har varit svårt, och det är 
ju när det är en mer komplex psykiatrisk diagnos än bara en ätstörning, alltså 
där man är sjuk på ett annat sätt. Flera diagnoser eller 
personlighetsstörningar i grunden är ju mer komplicerade, mycket, mycket 
mer komplicerade. 

 
. . . man måste/ fundera på hur saker samverkar när en patient inte blir frisk 
och man kan ju också tänka kring samsjuklighet. Alltså, finns det till exempel/ 
vi vet ju att patienter med autism och asperger, de kan ju ha mycket [krångel] 
kring maten. Så det är ju nånting vi kan fundera över. Finns det samsjuklighet, 
finns det andra bekymmer? Alltså neuropsykiatriska problem som försvårar 
tillfrisknandet. 
 
En personlighetsstörning med mycket tillitsbrist påverkar ju behandlingen . . . 
 
En personlighetsstörning där man har svårt att hitta sin egen agens, påverkar 
ju också behandlingen, och förmågan till att fatta ett beslut, och att lita på sig 
själv. 
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Utöver personlighetsstörningar nämns även personlighetsdrag och 
förhållningssätt till livet och den egna personen som försvårande faktorer. Det kan 
handla om att patienten ställer alldeles för höga krav på sig själv och har 
perfektionistiska tendenser som riktas mot mat och vikt. Ofta ser behandlarna 
också att svåra anorexipatienter är rädda för livsbejakande känslor, som att njuta 
eller unna sig något. De kan förneka sina egna behov till förmån för andras och 
sällan, eller aldrig fokusera på sig själva. Det gör det svårt för dem att delta i en 
behandling som placerar dem och deras behov i centrum och som går ut på att få 
en mer avslappnad inställning till mat, vikt, utseende och det egna beteendet. 
 

. . . de har ju alltid/ ofta väldigt högra krav på sig själva och tycker inte att de 
duger . . . 
 
Sen har vi ju det här med perfektionism också när det gäller anorexia alltså 
som personlighetsdrag, är det ju väldigt vanligt att vi ser det som också kan 
vara svårt att släppa liksom. 
 
. . . det finns en rädsla för sånt som har att göra med glädje, sånt som har att 
göra med intresse, alltså att de här känslorna som på nåt sätt är... mera 
livsbejakande, det är inte så att de är enkla för många, utan det är många som 
kan känna som en slags rädsla för att ge sig hän eller låta sig... ja, men bara 
inspireras eller bli glad och så här.  
 
. . . det är som om det har kommit att bli en väldigt självförsörjande hållning. . . . 
Där det kanske är så att man är betydligt, betydligt bättre tränade att 
mentalisera kring andras behov, än man är kring sina egna. 

 
Omgivningens respons kan fungera som förstärkare av de destruktiva dragen 
genom att exempelvis uppmuntra duktighet och självförsakelse. Personer som 
upplevs som resursstarka kan bli behandlade som om de inte har några egna 
behov, genom förväntningar på att de ska klara sig själva och aldrig behöva hjälp 
eller hänsyn. Att då begära hjälp genom behandling kan bli svårt. Omgivningen kan 
också ha bestraffat patienterna på olika sätt när de visat glädje eller försökt göra 
något självförverkligande, vilket gjort att detta förknippats med skamkänslor. 

 
. . . man är väldigt kompetent. Man kan ju vara en ganska duktig person. Alltså 
jag tänker att om man är kompetent på ett positivt sätt, man har mycket 
resurser, så kan ju också omgivningen svara på det så att man inte förstår att 
ja, men, man har också behov. 
 

. . . de här patienterna har säkert upprepade tillfällen då de liksom har varit i 
den här glädje- eller intressekänslan och så sen händer det nånting som gör 
att, ja, man kanske blir avvisad, man kanske får höra "vem tror du att du är?" 
så att det finns en slags gardering mot vad som kan bli om man vågar släppa in 
det här.  

 
Familjen som hinder 

Familjen kan utgöra ett hinder vid behandlingen om behandlaren upplever sig 
indragen i en maktkamp med föräldrarna. Det händer att familjen reagerar 
negativt på att patienten är i behandling eftersom det upplevs som ett hot mot 
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tryggheten i etablerade och ofta rigida familjemönster. Behandlarna ser att 
anorexin kan fylla en funktion för hela familjen, exempelvis som ett 
sammanhållande kitt. Sjukdomen gör då att familjen enas kring en gemensam 
uppgift och inte behöver fokusera på existerande problem och konflikter. Familjen 
kan då, mer eller mindre medvetet, verka för att hålla kvar patienten i sjukdomen. 
Patienten kan också ha utvecklat anorexia som protest mot en tilldelad familjeroll 
som känns problematisk och som den sjuka inte tycker sig ha någon annan 
möjlighet att komma ifrån. 
 

. . . man kan förstå att det är nånting i familjen här som är väldigt låst. Och där 
oftast nån av föräldrarna agerar på ett sånt sätt att det blir svårt att få till ett 
samarbete, utan det blir nästan en maktkamp istället. 
 
På nåt sätt har man löst nånting, eller den som har blivit sjuk då har löst 
nånting för familjen. Man kan liksom engagera sig kring den här unga tjejen 
som är sjuk/ eller dottern som är så sjuk. 
 
Det kan också vara att man har fått eller tagit på sig en roll i familjen som har 
varit knepig och som man inte har trivts med och inte kunnat kanske på annat 
sätt protestera mot den rollen. 

 
Undervikten påverkar insiktsförmåga och fungerande 

Undervikt och svält kan enligt behandlarna ge olika konsekvenser som försvårar 
insikt och fungerande. Svält resulterar i kognitiva nedsättningar som kan öka 
tvångsmässigheten och fixeringen vid mat och vikt och försämra förmågan att 
tänka och känna normalt. Att inse sjukdomens allvar och vad som måste göras för 
att komma till rätta med det destruktiva beteendet blir då svårt. Undervikt leder 
också till depression, som i sin tur kan göra det svårare för patienten att hitta 
motivation och styrka att delta i behandling. 
 

. . . blir du tillräckligt sjuk så slutar dina kognitioner att funka. Alltså att du får 
ett jättestört tänkande. Och känslorna påverkas alldeles säkert, men det jag 
förstår, det är ju att också att processerna i hjärnan blir ju annorlunda helt 
enkelt, av att du inte äter. 
 
Är man svårt lågviktig så är man också ganska deprimerad, det tillhör. Och är 
man väldigt lågviktig så är man väldigt tvångsmässig, det blir ju nästan alla 
människor som blir svårt lågviktiga blir ju också tvångsmässiga. 
 
. . . säger jag att "en förändring sker/ om du börjar äta så kommer de här 
tankarna att släppa och då blir det inte lika tvångsmässigt för nu är din hjärna 
påverkad av svält". Och det där går inte fram när man är i svält, då kan man 
inte ta emot information riktigt. 

 
Att inte vara redo för förändring 

Uteblivet tillfrisknande anser behandlarna kan bero på motivationsbrist, 
ambivalens eller att förändringen kräver för mycket. Patienten kan vilja bli frisk 
utan att vara villig att släppa symtomen till fullo. Ofta handlar det om att rädslan 
för att gå upp i vikt är så stor att de positiva aspekterna av tillfrisknande, som ett 
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förbättrat mående och allt som hör ett normalt liv till, inte är nog för att motivera 
patienten till förändring. Ibland rör det sig också om en rädsla för hur livet ska bli 
utan sjukdomen och alla patienter har inte förutsättningar eller mod nog att ge sig 
ut i det okända. Patienten kan delta fullt ut i behandlingen ända tills 
förändringarna börjar bli märkbara, då kommer ambivalensen och motståndet. 
 

. . . jag tror nog att patienten har en önskan om att tillfriskna, men inte gå upp i 
vikt. Det tror jag faktiskt och det tycker jag att man kan höra, men inte på 
bekostnad av att gå upp i vikt och få tillbaka mensen och, nej inte det.  
 
Jag tycker att det finns hos många både en längtan efter att våga behandling, 
våga ge sig in i behandling, men också en tveksamhet om man ska våga. Alltså 
att det är en ambivalens, om man ska ge/ om man ska våga.  
 
Och det kändes väldigt mycket som att "nu är vi på väg". Och det gick ju som 
att förändra en liten bit, beteenden och/ det gick ju en bit och sen blev det 
stopp. 

 
Ibland kan behandlingen vara initierad av någon annan och patienten själv saknar 
helt motivation att lämna anorexin. Deltagandet i behandling blir bara ett sätt att 
komma undan yttre påtryckningar. Patienterna kan då avvärja besvärliga frågor 
eller anmärkningar från omgivningen genom att skylla på att de går i behandling, 
även om den är verkningslös. 
 

Det kan ju vara så om man inte egentligen inte är motiverad. Om det visar sig 
att det är nån annan som vill det här. Det kan ju vara nån som har remitterat 
patienten och så. 
 
Att man ser det som att "ja men jag går på behandling på 
[Ätstörningsenheten]", "Jaha, ja just det". Men då är man ju som friad, då 
behöver ingen säga nåt mer. "Ja, just det du går ju på behandling". Och vecka 
efter vecka "du ser ju lika bedrövlig ut", "ja men jag går på behandling på 
[Ätstörningsenheten]". Alltså då har man som nån sorts frisedel att "det är 
ingen fara med mig". Så kan man också använda sig av [Ätstörningsenheten]. 
Att man går här, men det händer ingenting. 

 

Behandlingen kan också bli svårare än patienten tycker sig klara av. 
Överväldigande ångest kan väckas av att närma sig de bakomliggande orsakerna 
till symtomen, som ofta handlar om obearbetade trauman eller övergrepp av olika 
slag som patienten tidigare kunnat förtränga genom fixeringen vid mat och vikt. 
Det är vanligt att patienten inte har förstått hur ansträngande behandlingen 
kommer att bli och hur mycket som måste förändras. När insikten om detta 
kommer växer motståndet och uppgivenheten. 
 

. . . det är fortfarande svårt att på nåt vis/ vad ska vi säga. Komma igenom en 
sorts traumabearbetning när det varit undvikande under så många år. ”Det 
som är jobbigt . . . det undviker jag”...  
 
. . . våldtäkter. Övergrepp. Alltså, såna saker, det vet vi finns hos våra patienter. 
Och kan ta otroligt lång tid att orka och våga närma sig . . . 
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. . . men man har aldrig tänkt att det kommer och vara/ att det kommer väcka 
mycket känslor, att det kommer vara jobbigt och att det kommer att hända 
mycket med mig och med min omgivning, det har man liksom aldrig förstått. 
Det här är nånting som bara ska fixas . . . 

 
Anorexins funktionella sida försvårar tillfrisknande 

Behandlarna ser att anorexin kan fylla många positiva funktioner för den 
drabbade. Den kan fungera som en strategi för att hantera livets svårigheter och 
särskilt i fråga om känsloupplevande. En person som utvecklar anorexia har ofta 
svårt att stå ut med negativa känslotillstånd eller att tillåta sig själv att känna och 
visa känslor. Fixeringen vid mat och vikt kan blockera oönskade känslor och 
därmed upplevas som ett nödvändigt verktyg. Anorexin kan också fungera som ett 
sätt att visa för omgivningen att något är fel när patienten inte upplever sig ha 
några andra möjligheter att göra det. Behandlarna kan se att sjukdomen är som 
svårast att komma till rätta med när den inte har någonting med skönhetsideal att 
göra utan fyller helt andra funktioner. Patienterna upplever då ofta att anorexin är 
oumbärlig trots alla problem den ger. 
 

. . . det har blivit deras sätt att, som jag tänker i alla fall, hantera livet och 
känslor och de svårigheter som man möter. Det har varit ett sätt att reglera 
känsloupplevandet . . . 
 
. . . för det som händer när du inte äter, det är ju att du inte behöver känna nåt. 
Och jag menar, om jag inte behöver känna mig dålig på nåt sätt eller, så är ju 
det ganska bra. Och jag behöver inte visa att jag är arg, jag behöver inte visa 
att jag är ledsen . . . 
 
Om man har känt sig oönskad exempelvis från barnsben så kan det vara 
ganska svårt att göra sig av med en sjukdom som anorexia. För det är ju på nåt 
sätt/ för många är det ju ett sätt att visa nånting är fel. När det liksom inte det 
finns plats att prata om det eller protestera på annat sätt. 
 
. . . jag tror att när en ätstörning inte alls har nånting med nåt skönhetsideal 
eller nåt/ eller alltså det har de ju egentligen nästan aldrig utan det finns ju en 
skörhet, men när det fyller andra funktioner, då är det ju svårare, mer 
komplicerat. 

 
Man väljer nästan i stället att ha det så här resten av sitt liv. För det är ändå på 
nåt sätt en lösning på nån outhärdlig situation. 

 
Sen kan det ju vara så att de som har råkat ut för en grov våldtäkt till exempel. 
Det kan vara ganska långt borta i medvetandet så att svälten på nåt sätt har/ 
har liksom gjort att det har blivit ännu mer lagrat någonstans. Och att, ja man 
kanske vet om att det finns nånstans men att man törs liksom inte riktigt äta 
och därigenom tina upp sitt känsloliv.  
 

Anorexin kan också fungera som en identitet och ett kall för en person som inte 
upplever sig vara betydelsefull på något annat sätt. Det kan handla om en 
förtvivlad önskan om att vara unik eller om en känsla av att anorexin är det som 



20 
 

ger livet mening. Patienterna kan inte tro att de utan anorexin skulle ha något 
värde eller något att fylla livet med. 
 

. . . ibland tänker jag att lika väl som det är nödvändigt för nån att springa 
maraton för att ha mening i livet och känna att man finns, eller att man måste 
arbeta väldigt, väldigt mycket för annars har man inget värde. Likaväl kan jag 
tänka mig att det finns nån patient där det här är livsviktigt, det är uppdraget.  
 
Det är väl också en bit egentligen av svårbehandlade, de är för identifierade 
med/ de är inget annat än en anorexia, det är det de är. 

 
Stress utifrån och samhällsnormer förhindrar tillfrisknande 

Stress utifrån kan enligt behandlarna förhindra tillfrisknande. Det kan exempelvis 
handla om problematiska relationer till andra eller om en pressad ekonomisk 
situation. Utan goda yttre förutsättningar blir det svårt för den sjuka att i lugn och 
ro och med stöd av omgivningen kunna förändra sitt beteende. Huruvida 
skönhetsidealen bidrar till sjukdomen eller inte råder det delade meningar om. 
Några behandlare nämner dock anorexins glorifierade status som ett hinder för 
tillfrisknande. De egenskaper som associeras med anorexia passar enligt 
behandlarna bra ihop med samhällsidealen som fokuserar på yttre kvaliteter, 
duktighet och perfektionism. Samhället säger också att det inte är tillåtet att 
erkänna svaghet eller vända sig till andra vid behov av hjälp. Behandlarna ser hur 
det kan leda till utvecklandet av anorexia för att på så sätt hantera upplevda 
svårigheter. De ser även hur det kan göra att de självförnekande dragen och 
motståndet till behandling hos den redan drabbade förstärks. 
 

. . . sociala faktorer, att det kan försvåra om man då tänker att man inte 
tillfrisknar, att det är väldigt mycket stress. Både kanske relationell stress, 
eller social, ekonomisk. 
 
. . . det har inte så mycket med... skönhetsideal att göra, som jag tycker att det 
framstås i media ibland. Att bara man inte hade reklampelare och så där, så 
var inte den här problematiken/ den tror jag finns i alla fall. 
 
De lever ju ganska bra upp till samhällsidealet . . . 
 
För det är ju en så otrolig fokusering vid det yttre, man ska ju duga, man ska ju 
vara smal och duktig och kompetent och/ ja, allt det här. De här inre/ ja, 
duktig och kompetent är ju inre värden, men just att man ska vara duktig och 
duglig/ perfektionismen som blir såhär utstuderad nästan. 
 

Man går inte till sina vänner eller sina nära och kära därför att man får inte 
visa att man har några svagheter, man ska vara så lyckad, man ska vara så 
perfekt, och man ska vara så bra. Och skulle jag vara förtvivlad för att nån har 
lämnat mig, så då visar jag ju nån sorts svaghet. 
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Anorexia som en komplex och svårbehandlad sjukdom 
Behandlarna ser anorexia som en heterogen sjukdom som det finns bristande 
kunskaper omkring och som är svår att behandla. Detta huvudtema består av två 
underteman: Alla patienter är olika samt Det bristande kunskapsläget. 
 

Alla patienter är olika 
Behandlarna påpekar ofta att patienter med anorexia är en väldigt heterogen 
grupp med varierande bakgrund, behov och personlighet. Det finns ingen typisk 
anorexipatient. Därför måste behandlarna alltid tänka på att vara öppna och 
ödmjuka inför varje patient de träffar och inte dra förhastade slutsatser. Ett sådant 
förhållningssätt kan givetvis vara svårt i sig, men det innebär också att 
behandlarna aldrig kan vara säkra på hur behandlingen kommer att påverka 
patienten eller hur den bäst ska utföras. 
 

Vi som behandlare får vara väldigt ödmjuk inför vad det är för nån det här kan 
handla om . . . 
 
Det är jättesvårt att vara generell.  
 
. . . det är ju en oerhört heterogen grupp av patienter när man studerar det här 
närmare/ eller när man närmar sig patienten. Symtommässigt ser det ju 
väldigt lika ut. Man ser en smal person så och uppfyller kriterierna, symtomen 
ser ju väldigt lika ut, men alltså det finns inget typiskt tycker jag  

 
Det bristande kunskapsläget 

Behandlarna är medvetna om den bristande kunskapen kring anorexia och särskilt 
de patienter som inte tillfrisknar. Även för dem framstår anorexia som en gåtfull 
sjukdom som det är svårt att få grepp om. Behandlingen blir därför svår. Många 
behandlare betonar vikten av att vara ärlig med kunskapsbristerna inför 
patienterna. Det stärker kontakten om patienterna redan från början får en 
korrekt bild av behandlingen i stället för att senare kanske känna sig förda bakom 
ljuset. 
 

. . . det är en så komplex fråga, jag tycker att det här är jättesvårt.  
 
Det är ju ganska gåtfullt liksom det här med anorexia.  
 
. . . jag tycker att man måste vara ödmjuk, alltså, både i mötet med patienterna 
och på konferenserna men också i vårt sätt att försöka förstå, att säga att det 
är jättemycket vi inte vet också. 

 
Många behandlare uttrycker osäkerhet i fråga om vad som egentligen fungerar i 
behandlingen och varför vissa tillfrisknar och andra inte. De erkänner att de inte 
alltid vet vad de gör, eller varför, utan famlar sig fram i förhoppning om att pricka 
rätt. Det förekommer tvivel på om behandlingen alls har någon inverkan på hur 
det går för patienterna. I fråga om de svårast sjuka patienterna har de inte mycket 
att erbjuda och vissa behandlare menar att de måste medge att de inte har 
kompetens att behandla dem. 
 



22 
 

Att vad är det jag gör egentligen, vad är det som funkar. Det är ju intressant att 
fundera över.  
 
På nåt sätt när man jobbar med de här tjejerna som har en allvarlig anorexi, 
det blir/ på nåt sätt blir det lite tyst kunskap som inte riktigt är utformulerat 
så där tydligt. 
 
Men det kanske är så att det hade gått lika bra om de inte hade varit i nån 
behandling alls. Det är möjligt. 
 

. . . det finns inte särskilt mycket, alltså behandlingsalternativ för de här 
patienterna. 
 

. . . att tillstå nånstans att vi kanske inte är förmögna och göra det här jobbet. 
Det kanske ska vara nåt helt annat. 

 
Relationen mellan behandlare och patient 
Detta huvudtema handlar om relationen mellan behandlare och patient med fokus 
på vilka svårigheter som kan uppstå. Det innehåller två underteman: Känslor som 
väcks hos behandlaren samt Svårigheter i att upprätta och bevara en relation. 
 

Känslor som väcks hos behandlaren 
Behandlingen av patienter som inte tillfrisknar ger upphov till många negativa 
känslor hos behandlarna, som ilska, frustration, ledsenhet och bedrövelse. Ofta 
orsakas de av att behandlarna inte lyckas skapa tillitsfulla relationer till 
patienterna, eller att patienternas problematik är så svår att behandlarna inte kan 
se någon möjlighet att komma till rätta med den. Patienternas egna känslor av 
värdelöshet och maktlöshet kan smitta av sig och orsaka tvivel på den egna 
kompetensen hos behandlaren. Att både patient och behandlare ifrågasätter 
möjligheten för patienten att tillfriskna påverkar givetvis behandlingen negativt. 
 

. . . när man inte når en person/ ja, det kan väcka mycket känslor. Det kan bli 
väldigt mycket känslor. 
 
Man kan känna sig väldigt dålig. Man kan känna sig fruktansvärt dålig och 
värdelös alltså. Det är såna känslor som oftast smittar. Så om patienter känner 
sig dålig och maktlös och värdelös så kan jag känna mig precis lika/ vi sitter 
som i samma båt och vi kommer inte vidare. Och det är en väldigt, ja det är 
inte roligt att vara i den positionen tillsammans med patienten. 
 
Ja, men jag kan ju känna mig både (. . .) bekymrad och orolig och... ledsen kan 
man känna sig, jag kan känna mig arg och frustrerad och känna att "usch, hur 
ska det här gå? Kommer vi verkligen att kunna hjälpas åt? Håller det här, det 
vi håller på med?" Det kan bli ganska starka känslor, både hos mig och hos 
patienten. 
 
Svårigheter i att upprätta och bevara en relation 

Behandlarna kan se en mängd hinder som försvårar upprättandet och bevarandet 
av en allians. Patienterna kan ha tillitsbrist utifrån anknytningsproblem eller 
tidigare besvikelser. Det gör det svårt för dem att våga anförtro sig till en 
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behandlare. De kan också ha svårt att tala om sig själva, att erkänna och se till sina 
egna behov och att närma sig trauman de upplevt. Ofta är det ovant för patienterna 
att över huvud taget vara i nära relationer. Om patienterna känner sig det minsta 
pressade av behandlarna eller berättar något som efteråt upplevs för ångestfyllt 
eller för personligt kan de reagera med att dra sig undan. Därmed försvåras eller 
raseras kontakten. Sjukdomens positiva funktioner och rädslan för att släppa 
symtomen gör dessutom att patient och behandlare inte alltid är överens om mål 
och metoder i behandlingen. Samarbetet försvåras då och kan skada kontakten. 
Hot om tvångsvård vid uteblivna behandlingsresultat kan också påverka 
relationen negativt om patienterna förlorar tilliten till behandlarna och börjar se 
dem som fiender. 
 

Få till goda relationer, att det är betydligt svårare för dem, och att/ jag tänker 
att det har att göra med att man har anknytningsmönster med sig som gör att 
det är mycket svårare. 
 
. . . det mest ångestskapande som kan finnas för en sån individ är att behöva. 
Och det kan man göra mycket för att undvika, att behöva. För jag tror att det 
är en riktig rysare för många, att våga ta en behandlare i handen och/ för det 
är helt ovant, att behöva. Och det vet vi ju när vi ska göra nåt för första gången, 
ja, men det som vi inte övar i, det kan väcka jättemycket känslor. 
 
Vi var precis på väg och jag tyckte vi hade så bra kontakt/ tyckte jag. Men sen 
blev hon väldigt skrämd efter ett samtal när hon avslöjade för mycket hur det 
var i familjen och då mådde hon jättedåligt efter det och så ville hon absolut 
inte träffa mig nån fler gång . . . 
 
. . . det kan ju vara så att vi har helt olika utgångspunkter där jag kan tänka 
som behandlare att här är det viktigt att häva svälten, men patienten har en 
annan ambition och då är det här mitt uppdrag. Det här jobbet ska jag göra, 
men sen har vi helt olika utgångspunkter. Det kan bli svårt. 
 
. . . om det är en patient som går ner i vikt och när det blir aktuellt/ eller när 
frågan först förs på tal att det kanske måste till en inläggning, så kan alliansen 
totalt raseras i samband med det . . . 

 
Behandlarna är medvetna om att deras egna negativa känslor också kan försvåra 
alliansbildandet. Frustrationen över en motsträvig patient eller uteblivna 
behandlingsresultat kan leda till att konflikter uppstår och att behandlaren börjar 
känna motvilja inför patienten. Ibland kämpar behandlarna redan från början med 
att försöka tycka om patienter som inte har den sociala kompetens som vanligtvis 
krävs för att upprätta en relation. Relationen kan också påverkas av att 
patienterna får behandlarna att känna sig misslyckade. Ångesten som 
svårigheterna i behandlingen och oron över patientens hälsa väcker hos 
behandlarna kan leda till överdrivna strävanden efter att bota sjukdomen genom 
att fokusera på konkreta saker som mat och vikt. Kontakten påverkas då negativt 
eftersom patientens övriga behov åsidosätts.  
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. . . att stå ut med dem, kanske, först och främst. Att stå ut med dem (. . .) 
besvärliga patienter som... där man ständigt får känna sig dålig för att man 
aldrig lyckas är ju inte roliga att ha, så nog kan man få till det så att man inte 
står ut med dem. Det tror jag nog. 
 
. . . en person som är så oerhört självupptagen som de här riktigt svårt sjuka 
ätstörningarna. De är ju bara i sig själva så att man får ju egentligen aldrig den 
där riktiga feedbacken heller som gör att de... de blir så asociala (. . .) Och inte 
är det så lätt att tycka om när man möter såna människor. 

 

. . . frustration tror jag kan bli en motståndare nästan. Alltså blir man för 
frustrerad som behandlare då tror jag det ställer till det ganska bra i 
relationen. 
 
. . . kan tänka att ibland att det kan väcka vår ångest när patienterna inte 
kommer till rätta med de/ en väldigt lågviktig person, till exempel, att det 
faktiskt handlar ju om liv och död också, i vissa lägen väldigt mycket. Och att vi 
hamnar mycket i att prata om hur den här patienten äter eller inte . . . 

 
Etiska dilemman i behandlingen 
Detta huvudtema handlar om etiska dilemman behandlarna upplever i 
behandlingen och består av två underteman: Patientens rätt till autonomi kontra 
behandlarens plikt att vårda samt Anorexin som skydd mot något värre. 
 

Patientens rätt till autonomi kontra behandlarens plikt att vårda 
Ett vanligt etiskt dilemma handlar om att å ena sidan respektera patientens rätt till 
självbestämmande och rätt att förändra i sin egen takt och att å andra sidan sätta 
hälsan i främsta rummet och förhindra det destruktiva beteendet. Behandlarna 
kan fundera över sina egna insatser långt efter att kontakten avslutats. Att pressa 
en patient som inte vill få behandling kan ge negativa konsekvenser och känns inte 
rätt, men det känns inte heller rätt att låta en patient som är svårt sjuk gå hem utan 
att några åtgärder vidtagits. Behandlarna uttrycker mycket tvivel och osäkerhet 
kring när en patient egentligen är kompetent nog att själv bestämma över sitt liv 
och när de som behandlare måste gå in och ta över kontrollen. Samtidigt vet de att 
tvångsåtgärder sällan ger önskat resultat, även om de tillfälligt kan rädda 
patientens liv och fysiska hälsa. 
 

Jag tänker att det kanske är skadligt att försöka locka fram en förändring i en 
människa som hon inte riktigt är beredd eller mogen att komma till. Och jag 
tänker att det också etiskt kanske är etiskt fel att lämna en person i ett 
lidande. Förstår du hur jag tänker? Hur man än gör så... kunde man ha tänkt 
annorlunda, och vad blir egentligen bäst i det långa loppet? 
 
Men då finns ju alltid den här delen som man kan känna sig lite bakbunden 
med att det här är ju ett så allvarligt tillstånd, så man kan ju inte "då får du 
sluta då, och kom tillbaks när du känner att/ dig beredd". Det är ju inte så 
enkelt . . . 
 
. . . men det är ju nånting med den här sjukdomen att den/ till sist lever den ju 
sitt eget liv på så sätt att den/ ja, men det här jag sa om att kognitionerna 
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förändras. Alltså, när kan en människa säga nåt om sig själv? Förstår du? Det 
där är jättesvårt. Och jag är inte den som kan avgöra det. 
 
Och sen kan det ibland vara ett läge då det är liksom fara och färde. Även om 
det har visat sig forskningsmässigt att det är jättesvårt, liksom att behandla 
nån med tvång, det blir en kamp som vi oftast förlorar då. 

 
Anorexin som skydd mot något värre 

Ett annat etiskt dilemma handlar om riskerna behandlarna ser med att bota en 
ätstörning som kanske skyddar mot något ännu värre. Om patienten har utvecklat 
en fixering vid mat och vikt som ett sätt att hantera och strukturera sitt liv befarar 
behandlarna att det kan leda till ödesdigra konsekvenser, som missbruk eller ett 
ännu sämre mående, om denna strategi undanröjs. Det förekommer därför tvivel 
hos behandlarna om tillfrisknande alltid är det bästa för patienterna. Kanske är det 
ibland bättre att låta patienten behålla sjukdomen. 
 

. . . man kan bli lite rädd för vad som kommer hända, vad gör man med/ 
hjälper man patienten, tänker jag? Eller stjälper man den? 
 
. . . där det finns en annan problematik inblandad också förutom anorexin där 
det liksom är toppen på berg/ på isberget, om jag säger som så. Så finns det 
hur mycket annat undertill/ då kan den här anorexin hålla allt det andra i 
schack, så om man inte rör den/ för rör man den då mår patienten 
fruktansvärt dåligt. Det kan handla om suicid, det kan handla om 
tablettmissbruk, alkoholism, det kan bli utagerande . . . 
 
. . . ibland har jag suttit med patienter där jag har tänkt så här "men ska jag 
verkligen hjälpa de här? Ska jag verkligen ta av dem det här som är hela deras 
livs/ som gör att de överlever. Vad är det som kommer fram där bakom?" 
Alltså där man har känt nästan en rädsla för att... det kanske blir ännu värre 
för dem, om de inte kan ta till maten. 
 
. . . det finns så mycket där under så att man nästan tänker/ ibland kan jag 
tänka är det verkligen värt att röra det här? Hon må väl få behålla sin anorexi 
då. 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka behandlares upplevelser av utmaningar 
och svårigheter i behandling av patienter med anorexia nervosa som vid 
behandlingsavslut har kvarvarande symtom, samt sätta upplevelserna i relation till 
ett patientperspektiv. Diskussionen är uppdelad i tre delar: Diskussion utifrån 
huvudteman; Ambivalens hos behandlare och forskarvärld får konsekvenser för 
patienterna samt Avslutande metoddiskussion. I den första delen diskuteras 
resultatet med utgångspunkt i de fyra huvudteman som framkommit. I den andra 
delen framförs våra slutsatser utifrån det analyserade intervjumaterialet. Slutligen 
reflekterar vi i den sista delen över studien och problematiserar vår egen insats 
och de presenterade resultaten. 
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Diskussion utifrån huvudteman 
 

Faktorer kring patienter som försvårar tillfrisknande 
I det första huvudtemat framkommer att behandlarna ser en mängd försvårande 
faktorer. Hos de svårbehandlade patienterna är anorexin ofta bara en del av 
problematiken och många av de nämnda faktorerna, som familjeförhållanden eller 
samsjuklighet i olika former, kan ha påverkat patienterna under hela deras liv. 
Anorexin har då utvecklats som en följd av, eller i samverkan med annan 
problematik, som det kan vara svårt att påverka eller komma till rätta med i 
behandlingen. Fynden bekräftar tidigare kännedom på området om att dåliga 
familjeförhållanden och samsjuklighet ses försämra prognosen (Federici & Kaplan, 
2008; Hällström, 2009; Towell et al., 2001). Även resultatet från förstudien 
bekräftar förekomsten av problematiska familjeförhållanden hos personer som 
utvecklar anorexia. 
 
Samtidigt ser behandlarna att anorexins följder för hälsan i sig förstärker 
sjukdomen, då fixering vid mat och vikt leder till undervikt som i sin tur leder till 
försämrad insiktsförmåga och ökad tvångsmässighet. Tillfrisknandet kan genom 
detta försvåras. Behandlarnas iakttagelser belägger här tidigare upptäckter om att 
bristen på näring ger kognitiva nedsättningar (Matusek & O’Dougherty Wright, 
2010; Tierney & Fox, 2009) som i sin tur anses kunna göra personer med anorexia 
oförmögna att förstå problemen med sitt beteende, vilket skapar svårigheter att 
fatta rationella beslut (Matusek & O’Dougherty Wright, 2010). 
 
Behandlarna ser ytterligare en svårighet i att anorexin kan ha blivit en så 
funktionell och naturlig del av patienternas liv att de har svårt att föreställa sig ett 
liv utan den och att tanken på att släppa symtomen därmed ter sig skrämmande. 
Anorexin kan ha blivit en lösning eller strategi för att hantera livets svårigheter, 
något som även syns i förstudien. Den funktion anorexin fyller begränsas då inte 
bara till personen med anorexia, utan den beskrivs även fungera i relation till 
andra i familjen som en sammanhållande faktor eller protest mot en tilldelad roll. 
Anorexin som strategi för att hantera livets svårigheter tycks alltså skapa en 
positiv funktion för den som är sjuk. Upplevda positiva effekter av sjukdomen hos 
personer med anorexia har tidigare studerats av Espíndola och Blay (2009). 
Resultatet visade på sjukdomsvinster i form av en känsla av trygghet, makt, 
självkontroll och att vara speciell. Dessa vinster tillsammans med försämrande 
följder för det kognitiva fungerandet ansågs i deras studie bidra ytterligare till att 
vidmakthålla sjukdomen, en slutsats som behandlarnas upplevelser i vår studie 
bekräftar. 
 
Behandlingen av anorexia kräver till stor del just det som behandlarna ser att 
patienterna vill undvika, som att äta, se till sina egna behov och att släppa fram 
känslor, eller prata om erfarenheter som kan kännas omöjliga att närma sig. Till 
det kommer alla omgivningens och samhällets krav, med stress och ideal som kan 
upplevas gå i linje med anorexin. Krav på att vara duktig, undvika att prata om 
problem och att ha kontroll på såväl sitt liv som vikten.  
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Ison och Kent (2010) ger stöd åt att omgivningen och samhällets krav kan spela in 
när de beskriver att utvecklandet av en ätstörning kan ha att göra med en önskan 
om att tillägna sig en uppskattad social identitet. De visar också på att det finns 
forskare som kopplat samman anorexia med ett rådande samhällsideal, som 
premierar slankhet och kontroll. Beskrivningen får stöd av vår studie. Enligt Ison 
och Kent (2010) kan huruvida en patient ser sin ätstörning som positiv eller 
negativ socialt sett påverka motivationen till förändring. Om ätstörningen får ett 
positivt eller belönande bemötande av omgivningen minskar motivationen att 
tillfriskna. Om identiteten däremot bemöts negativt och av patienten börjar ses 
som statusmässigt lågt värderad ser de att detta kan leda till en ökad önskan om 
tillfrisknande, men även en övertygelse om att sjukdomen är det enda pålitliga och 
trygga. Vi anser därför att det finns en risk att dagens samhälle ytterligare blir en 
faktor som försvårar tillfriskandet och skapar ökat motstånd hos patienten vid 
behandling då anorektiska drag såsom slankhet och kontroll lyfts fram som något 
åtråvärt.  
 
Sammantaget bekräftar behandlarna i vår studie många faktorer som försvårar 
tillfrisknande som tidigare forskning lyft fram. Behandlarnas upplevelser visar 
också på hur komplicerat det kan vara att behandla en sjukdom som har så många 
funktionella sidor för den drabbade. Funktionella sidor som ofta samverkar med 
faktorer i samhälle och omgivning och som är svåra att komma åt i konventionell 
anorexibehandling. 
 

Anorexia som en komplex och svårbehandlad sjukdom 
Det andra huvudtemat visar på de bristande kunskaperna kring anorexia och den 
mystik som omgärdar den. Behandlarna måste kunna hantera en väldigt heterogen 
patientgrupp och acceptera att de aldrig kan förutsäga något om varje enskild 
patient. Att anorektiker är en väldigt heterogen patientgrupp framkommer även i 
andra studier på området (Federici & Kaplan, 2008; Reid et al., 2010). Samtidigt 
uttrycker behandlarna i vår studie att det finns få etablerade behandlingsmetoder 
för de patienter som inte tillfrisknar av reguljär behandling och uttalar tvivel kring 
den egna kompetensen och osäkerhet inför om den behandling som erbjuds 
verkligen hjälper. De tillstår även att de inte alltid har en tydlig plan, eller ens är 
medvetna om vad de egentligen gör i arbetet med de svåraste patienterna. 
 
De behandlare vi intervjuat verkar inte vara unika i sina upplevelser. Även andra 
studier har lyft fram behandlares känslor av att inte vara kompetenta nog för att 
hjälpa, samt upplevelser av brister i kunskap kring hur anorexia bäst behandlas 
(Jarman et al., 1997; Reid et al., 2010; Tierney & Fox, 2009). I förstudien berättar 
den intervjuade om sina upplevelser av att det inte verkade finnas en plan med 
behandlingen som bedrevs och att det påverkade tillfrisknandet negativt. Det 
framgår därmed att patienter kan känna av förvirringen kring behandling. 
 
Vi tänker oss att den stora variationen i fråga om riktlinjer för behandling, 
orsaksförklaringar och sjukdomsdefinitioner kan försvåra möjligheterna för 
behandlare att utföra sitt jobb på optimalt sätt. Tidigare forskning har hävdat att 
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bristen på enighet inom forskningen gör att behandlare använder väldigt olika 
metoder och har väldigt olika förhållningssätt vid behandling. Behandlarens 
individuella syn på sjukdomen, patienten och behandlingen styr därför i stor 
utsträckning interaktionen med patienten (Jarman et al., 1997; Strober, 2004). 
Utifrån dagens bristande kunskapsläge är det lätt att förstå att anorexia är en 
sjukdom som fortfarande förvirrar och inger osäkerhet hos behandlarna. Det är 
därför inte särskilt förvånande att behandlingen riskerar att bli trevande och 
odefinierbar. 
 

Relationen mellan behandlare och patient 
I det tredje huvudtemat redogörs för de problem som kan uppkomma i relationen 
till patienterna. Behandlarna smittas ofta av patienternas känslor av maktlöshet 
och hopplöshet. Samtidigt upplever de många negativa känslor utifrån 
patienternas personlighetsegenskaper, deras motstånd till behandling samt 
oförmåga att öppna sig och lita på behandlaren. I förstudien framkommer att den 
intervjuade upplevde sig illa behandlad av vårdpersonal, som var dömande och 
oförstående. Det är tänkbart att spänningarna mellan patient och behandlare 
uppstår ur ett samspel mellan anorexins problematiska natur, förvirringen kring 
behandlingsmetoder samt attityderna i samhället mot anorexia som handlar om 
att de drabbade ses som ansvariga för sin sjukdom (Ison & Kent, 2010; Stewart et 
al., 2006). Sammantaget finns det många hinder i vägen mot att upprätta och 
bevara den så viktiga terapeutiska alliansen och ofta tycks de uppkomma ur en 
växelverkan mellan faktorer hos både patient och behandlare. Detta går i linje med 
tidigare forskning (Gowers & Shore, 1999; Jarman et al., 1997; Reid et al., 2010; 
Strober, 2004; Vandereycken, 1993). 
 

Etiska dilemman i behandlingen 
Det fjärde huvudtemat innehåller två dilemman som i hög grad påverkar 
behandlarna. Det första visar tydligt på de motstridiga kraven mellan botande och 
förebyggande av hälsorisker kontra hänsyn till varje patients individuella behov 
och självbestämmanderätt som möter behandlarna och som bekräftats av tidigare 
forskning (Jarman et al., 1997; Matusek & O’Dougherty Wright, 2010). Även den 
intervjuade i förstudien tycks ha påverkats av detta dilemma, då det fanns krav 
som handlade om mat och vikt men även ett mindre uttalat krav på att som patient 
själv vara ansvarig för sitt tillfrisknande, något som inte upplevdes odelat positivt. 
 
Till det kommer behandlarnas tvivel på om det alltid är till gagn för patienten att 
bota sjukdomen. Resultatet visar att behandlare, precis som patienter, kan anse att 
anorexin fyller en viktig funktion som skydd mot eller strategi för att hantera 
något ännu värre. Temat visar således på att även behandlare kan vara 
ambivalenta inför om sjukdomen bör botas. Detta dilemma har vi inte funnit lika 
tydliga tecken på i tidigare forskning. Däremot är det lätt att tänka sig att alla 
svårigheter som behandlingen innebär i form av negativa känslor som väcks, 
patienternas motstånd och bristen på bevisat effektiva behandlingsmetoder gör att 
behandlarna kan hamna i funderingar kring om det är värt att försöka bota 
anorexin. 
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Ambivalens hos behandlare och forskarvärld får konsekvenser för patienterna 
Tidigare tvångsvårdades anorektiker rutinmässigt och liten hänsyn togs till deras 
självbestämmanderätt (Möller, 1979). Fortfarande anses det viktigt att bryta 
kontrollbehovet i fråga om mat och vikt. Forskning har dock visat att alltför strikta 
metoder kan göra att patienten tappar tilltron till vården och tar till alltmer 
drastiska metoder för att bevara självständigheten (Matusek & O’Dougherty 
Wright, 2010). En förändring av riktlinjerna har därför gjorts för att stärka 
patientens förmåga att själv ta kontroll över sina symtom, för att bevara den 
terapeutiska relationen och för varje patients rätt till autonomi (Matusek & 
O’Dougherty Wright, 2010; Reid et al., 2010; Tierney & Fox, 2009). Trots detta är 
prognosen fortfarande dyster och osäkerheten kring vad som bör göras för de som 
inte tillfrisknar är stor (Steinhausen, 2002; Vanderlinden et al., 2007). Därför har 
det utarbetats riktlinjer som går än längre i fråga om respekt för patientens 
autonomi. Allt fler förespråkar stödjande hellre än förändrande behandling för de 
svårast sjuka. Det innebär att inga krav ställs på patienterna i hopp om att de med 
tiden själva ska finna motivation till reguljär behandling (Matusek & O’Dougherty 
Wright, 2010; Strober, 2004). 
 
Att respektera varje individs beslutsrätt är en god tanke. Vi vill dock 
uppmärksamma att även andra faktorer har potential att väga tungt vid 
utvecklandet av riktlinjer med mindre krav på tillfrisknande hos de 
svårbehandlade. Grunden till detta är flerfaldig. På samhällsnivå är det uppenbart 
att behandling av anorexia är väldigt resurskrävande. Att upprepade gånger 
behandla patienter som inte tillfrisknar innebär förståeligt nog en stor belastning 
på samhällsekonomin. Behandlarna rapporterar i denna studie också om rädslan 
för vad som kan komma fram om de anorektiska symtomen försvinner. Hamnar 
patienten i missbruk eller andra utagerande beteenden kan det bli både mer 
kostsamt och mer ansträngande för vården. 
 
Utöver de ekonomiska aspekterna är reguljär behandling krävande även för 
vårdpersonalen. Som tidigare forskning visat och som bekräftas av denna studie är 
behandling av patienter med anorexia fylld av utmaningar och svårigheter. 
Behandlarna upplever inte bara tvivel på möjligheterna att kunna hjälpa de svårast 
sjuka patienterna utan även tvivel kring om det är till gagn för patienterna att bli 
fria från sin anorexia. Samtidigt rapporterar de om de starka känslor av 
hopplöshet och maktlöshet som kan uppstå. 
 
Att behandlarna känner frustration och osäkerhet kring hur behandling ska 
bedrivas kan ses som en logisk följd av att forskarvälden upplever ett 
misslyckande när det gäller anorexibehandling. Trots att sjukdomens förekomst 
länge varit känd och trots mängden av teorier kring orsaksfaktorer och 
behandlingsmetoder finns fortfarande få säkerställda fakta (Matusek & 
O’Dougherty Wright, 2010; Schmidt & Treasure, 2006; Surgenor, 2003). 
Sjukdomen förblir ett olöst mysterium. Osäkerheten rimmar illa med dagens krav 
på evidensbaserade metoder (Espíndola & Blay, 2009) och det är därför lätt att 
föreställa sig hur de uteblivna forskningsresultaten leder till frustration och 
uppgivenhet inom forskarvärlden, något som i sin tur påverkar behandlarna. 
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Till sist återstår själva naturen hos anorexia. För de drabbade kan anorexin vara 
det som gör livet hanterbart och meningsfullt och de är därför angelägna om att 
behålla sjukdomen (Espíndola & Blay, 2009; Williams & Reid, 2010). Valet att delta 
i behandling görs därför inte alltid av den sjuka utan av omgivningen, som 
förskräcks av den utmärglade kroppen och av de larmsignaler som framförs i 
media (Polivy & Herman, 2002; Schmidt & Treasure, 2006). Trots det är det inte 
svårt att se hur väl rådande samhällsideal, som premierar kvinnor som är duktiga, 
kontrollerade, självutplånande och perfektionistiskt lagda, matchar de egenskaper 
som associeras med anorexia (Burns, 2004; Whitehead & Kurz, 2008). Utagerande 
beteende, som behandlarna i denna studie fruktar kan dyka upp om sjukdomen 
botas, är däremot inte förenligt med normerna (Burns, 2004; Whitehead & Kurz, 
2008). Enligt behandlarna kan omgivningen också ha ett eget behov av patientens 
sjukdom. 
 
Utifrån samhällsekonomin, behandlarnas situation, forskarvärlden, patienterna 
själva och ibland även omgivningen förefaller det som om det kan gagna alla att ge 
svårt sjuka patienter en mindre intensiv vård. På kort sikt sparar vårdsektorn 
pengar genom att öka frivilligheten och dra ner på intensiteten i behandlingen. 
Behandlarna behöver inte gå in i frustrerande och resultatlösa behandlingar med 
motsträviga patienter. Forskarvärlden undgår att erkänna sitt misslyckande 
genom att förklara den dåliga prognosen med att vissa patienter inte går att bota 
och att deras självbestämmanderätt går före vikten av tillfrisknande. Patienterna 
själva får behålla sjukdomens funktionella aspekter och slipper genomgå en 
krävande och ångestfylld behandling. Men det finns risker. När patienterna lämnas 
ensamma med ansvaret kan sjukdomens självförstärkande effekt ta över, och 
precis som den intervjuade i förstudien beskriver är det patienten som är sjuk och 
behandlarna som borde veta hur sjukdomen ska botas. Även behandlarna nämner 
hur anorexin kan påverka insiktsförmågan. Om stigmatiseringen kring anorexia 
avtar genom att sjukdomen börjar betraktas som något det går att leva med 
förefaller det också sannolikt att den press omgivningen och vårdsektorn nu lägger 
på patienterna att tillfriskna minskas. Patienterna kommer då troligen i ännu 
högre grad att acceptera sjukdomen som kronisk och funktionell (Tierney & Fox, 
2009). 
 
Från vissa håll inom anorexiforskningen börjar det talas om behovet av att 
acceptera att det är möjligt att dö av en psykisk sjukdom och att palliativ vård bör 
erbjudas de behandlingsresistenta fallen (Matusek & O’Dougherty Wright, 2010; 
Strober, 2004; Tierney & Fox, 2009). Det finns dock ingen enhetlig definition av 
när anorexin ska anses kronisk och när sådan behandling därmed är berättigad 
(Tierney & Fox, 2009). Utifrån vår kännedom finns det heller ingen annan psykisk 
sjukdom där liknande tankebanor förekommer. Vi frågar oss därför varför 
forskarvärlden går så långt när det gäller anorexia? Spelar det in att det nästan 
uteslutande är unga kvinnor som drabbas, en grupp som ofta ignorerats i 
forskningen (Surgenor, 2003; Vanderlinden et al., 2007)? Och vad gör det 
egentligen med en människa att höra att sjukdomen man lider av är kronisk och att 
palliativ vård är att föredra? Den intervjuade i förstudien nämner att det är viktigt 
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att känna hopp och att lita på effektiviteten hos de behandlingsmetoder som 
erbjuds. Vad händer om behandlarna och forskarvärlden förlorar hoppet om de 
sjuka och möjligheterna att behandla dem? 
 
Vi anse det givetvis väldigt viktigt att även de patienter som inte vill eller kan 
tillgodogöra sig reguljär behandling erbjuds alternativa behandlingsformer. Det är 
också viktigt att behandlingen skräddarsys efter individuella behov hos de erkänt 
heterogena anorexipatienterna, något som görs genom de nya riktlinjerna på 
Ätstörningsenheten. Det vi vill betona är vikten av balans mellan patients och 
behandlares ansvar, precis som den intervjuade i förstudien efterlyser. Vi anser 
det också befogat att fundera kring vilka faktorer som inverkar på beslutet om 
vilken behandling en patient ska erbjudas och vilka processer som bör föregå det, 
en diskussion som har lyfts på vissa håll inom forskarvärlden (Matusek & 
O’Dougherty Wright, 2010). Är beslutet alltid för patientens bästa på lång sikt, och 
vad är egentligen patientens bästa? 
 
Det är tydligt att det krävs mer forskning på området anorexia. Under tiden för 
denna studies genomförande uppmärksammade vi hur rörigt forskningsläget är. 
Det finns mängder av teorier och hypoteser men väldigt lite belägg och alla försök 
att bilda sig en sammanhängande uppfattning ledde till förvirring. Det är lätt att 
föreställa sig hur svårt det är för behandlare att tampas med utmaningarna som 
anorexins natur medför samtidigt som de egentligen inte vet vad som bör göras 
eller varför. Deltagarna i denna studie bekräftar tidigare forskning om att de ofta 
är hänvisade till sitt eget omdöme i fråga om förhållningssätt och 
behandlingsmetoder. Då anorexia är en så komplex och svårbehandlad sjukdom 
som påverkar både behandlare och patient negativt är det enligt oss av stor vikt att 
mer forskning görs. En större förståelse för sjukdomen generellt men även för 
behandlares situation skulle sannolikt leda till att behandlingen blev enklare och 
mer framgångsrik för alla parter. Patienterna skulle känna trygghet i att de 
behandlingsmetoder som används fungerar och få ett bättre bemötande, något 
som förmodligen skulle göra dem mer välvilligt inställda till behandling och 
behandlare. Behandlarna skulle känna samma trygghet i att veta vad de gör och 
varför och därigenom kunna bemöta patienterna bättre. Den terapeutiska 
alliansen skulle sannolikt förbättras och därmed även behandlingsutfallet. I 
slutänden kunde ökad förståelse leda till ett slut på tankarna kring svårt 
anorektiska patienter som omöjliga att bota. Det skulle inte längre finnas ett behov 
av att prata om palliativ vård, eller av att acceptera möjligheten att dö av en 
psykisk sjukdom. 
 
Avslutande metoddiskussion  
Eftersom vår studie baserar sig på intervjuer blir deras kvalitet avgörande för 
slutresultatet. De intervjuer vi genomförde skiljde sig åt både till längd och 
innehåll och vi var medvetna om att dessa skillnader troligen skulle finnas då vi 
valt att konstruera intervjuerna på ett öppet sätt för att de intervjuades berättelser 
skulle kunna träda fram. Vi kan dock inte bortse ifrån att vår förförståelse, vår 
skicklighet som intervjuare och faktorer som kan ha inverkat på öppenheten hos 
den intervjuade kan ha spelat en avgörande roll för slutresultatet och hur vi sedan 
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använde oss av det. De tolkningar som gjorts är färgade av vår förförståelse och de 
perspektiv som vi unga psykologstuderande kvinnor bär med oss. Vi vill därför 
vara öppna med att vi har en feministisk hållning som innebär att vi ser att 
mannen utgör normen i dagens samhälle och önskar ett upplösande av den 
könsmaktsordning som upprätthållandet av normen skapar. Denna ståndpunkt är 
något som påverkar vår tolkningsram och således studiens resultat. 
 
Förstudien gav oss möjlighet att ta del av ett patientperspektiv som nyanserade 
studien. Intervjuerna med behandlare och tolkningarna av det material som 
framkom kan därför ha färgats av att vi hade ett patientperspektiv. Bristen på 
intervjudeltagare bland de tidigare patienterna gjorde dock att vi inte till fullo 
kunde ställa patientperspektivet i relation till behandlarperspektivet, som vi 
ursprungligen hade önskat.  
 
Som blivande psykologer är vi vana att inta en mer terapeutisk hållning där vi ofta 
sammanfattar och klargör när en person berättar. Det kan bli problematiskt i en 
intervjusituation när vi önskar talande citat ifrån den intervjuade och kan därför 
ha resulterat i en tunnare kvalitet på utsagorna. Detta kan emellertid ha uppvägts 
av att relationen till den intervjuade sannolikt förbättrades då vi trots allt använt 
oss av metoder som torde inge dem en känsla av att vi lyssnar och försöker förstå 
vad de förmedlar, vilket kan ha ökat deras vilja att öppna sig. En faktor som vi 
tänker kan ha påverkat öppenheten hos behandlarna, men i negativ riktning är 
osäkerhet inför om medarbetare skulle kunna förstå vem som uttalat sig om något 
särskilt i studien. De egna tankarna som kanske sticker ut ifrån arbetsgruppens 
kan ha upplevts problematiska att ta upp och därför finns en risk att dessa 
uteblivit till förmån för en berättelse som är mer i linje med den allmänrådande 
åsikten i verksamheten. 
 
Under denna studie har vi känt av den märkbara brist på kunskap som finns på 
området. Allt tycks osäkert och det är lätt att trassla in sig i olika teorier kring hur 
det skulle kunna vara. När forskningen upplevs famlande känns det extra viktigt 
att ta del av de som har erfarenhet och kommer i kontakt med anorexia på nära 
håll. Det blir därför högst relevant att fortsätta lyssna till behandlares erfarenheter 
men också att i högre grad ge röst åt de som drabbats. 
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