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SAMMANFATTNING

Anorexia nervosa är den mest allvarliga och kända ätstörningsdiagnosen. Vi har även presenterat 
diagnoserna bulimia nervosa, ortorexia nervosa och ätstörningen UNS. Studier visar att sjukdomen 
med stor sannolikhet har funnits under hela vår livshistoria. Ätstörning är idag ett världsomfattande 

ätstörning kan yttra sig i vardagen för sjuka kvinnor. Vi avser även att studera hur nära anhöriga till 
sjuka kvinnor påverkas av ätstörningen och vilket professionellt stöd de sjuka kvinnorna och de an-
höriga har behov av. Resultatet visar att ätstörningen styrde samtliga kvinnors vardag. Både kvinnorna 
och de nära anhöriga påverkades både psykiskt, fysiskt och socialt av ätstörningen. Familjekonstella-
tioner och partners utsattes för turbulens i vardagen och tilliten sattes på prov. Utifrån empowerment, 
identitetsteorin, kontrollteorin, systemteorin och Minuchins teori om familjeband och anorexia har 
vi tolkat de sjuka kvinnornas berättelser, men även de anhörigas känslor kring den komplexa sjukdo-
men. Kvinnornas vardag präglades av allt från planering av kräkning till hysterisk träningsmani. Vi 
ser kvinnornas osunda relation till mat som ett kontrollbehov och den förlorade tilliten i relationerna 
som en rubbning i de mänskliga system som de anhöriga är en del av tillsammans med sin sjuka 

Nyckelord: ätstörning, kvinnor, symtom, vardag, anhöriga, familj, stöd
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ABSTRACT

Anorexia nervosa is the most serious and well-known eating disorder diagnosis. We have also 
presenteddiagnoses bulimia nervosa, ortorexia nervosa and eating disorder UNS/EDNOS. Studies 
show that the disease most likely has existed throughout our life story. Eating is now a worldwide 
social phenomenom mean several researchers. The purpose which guided our qualitative study is to 
examine how an eating disorder can manifest itself in everyday life for sick woman. We also intend 
to study how close relatives of the sick woman affected by eating disorders and what professional 
support to the sick woman and the families need. The result shows that eating disorder ruled all 
woman´s lives. Both the woman and the close relatives affected both mentally, physically and socially 
by the eating disorder. Family constellations and partners were exposed to turbulence of everyday life 

and Minuchins theory of family ties and anorexia, we have interpreted the sick woman´s stories, 
but also the family´s feeling about the complex disease. Woman living marked by everything from 

as a need for control and the loss of trust in the relationships as a disorder of the human system that 

sick seem to be unclear.

Keywords: eating disorder, women, symptoms, everyday life, kin, family, support
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INLEDNING

”Antingen menar man allvar när man påstår att vikt och utseende egentligen saknar betydelse, eller så säger 
man det bara för att inte gå emot en gemensam norm i vår kultur” (Glant, 2011, s. 25).

Enligt Majewski (2008) är anorexia nervosa den första kända och den mest allvarliga ätstörningen. 
Sjukdomen har med stor sannolikhet funnits under hela vår livshistoria men började inte benämnas 
som en sjukdom förrän under 1600-talet och då av läkaren Rickard Morton. Redan år 1873 var det 
två forskare, oberoende av varandra, William Gull som då befann sig i London och Charles Laségue 
som då fanns i Paris, som beskrev ett tillstånd som Gull då valde att kalla anorexia nervosa och La-
ségue för anorexia mentale. Chabrol (1994) beskriver vidare att Gull även kallade anorexia nervosa 
för nervös anorexi och att Laségue kallade diagnosen för hysterisk anorexi. Författaren anser att det 
är anmärkningsvärt att det på den tiden inte framgick att sjukdomen yttrar sig genom en rädsla för att 
bli tjock eller genom en stark önskan om att bli smalare. Idag anses just dessa symtom som centrala 
i sjukdomsbilden. Författaren ställer sig frågande till om dagens kulturella idealisering av slankhet 
är orsaken till detta. Chabrol skriver vidare att ätstörningen bulimia nervosa har betraktats som en ny 
sjukdom men att Blachez redan år 1869 beskrev den som ett syndrom med trängande hunger. Vidare 
menade Blachez att denna hunger inte kunde stillas av att äta stora mängder och att den sjuke då blev 

men att diagnosen är vanligare idag än då. Patienterna dolde då sin sjukdom och läkarna var inte 
lika intresserade och känsliga för sjukdomen som de är idag. Sedan 1950-talet har dock intresset för 
bulimia nervosa ökat då det konstaterats att ett bulimiskt beteende kan relateras till anorexi. Förfat-
taren skriver att anorexia nervosa och bulimia nervosa idag är så vanliga att detta kan liknas vid en 
epidemiartad spridning.

insjukna i en ätstörning. Även Lagercrantz (2008) skriver att faktorerna till att utveckla en ätströrning 
kan vara många, men skriver även att sjukdomen är relaterad till dålig självbild, traumatisk uppväxt, 
stress och ett ohanterligt kontrollbehov.

Enligt Högdahl (2011) karaktäriseras en ätstörning som en allvarlig störning kring en individs 
ätande eller behov av att kontrollera sin kroppsvikt. En ätstörning är påfrestande både för individens 

-
-

ingsformer har idag fått en ökad uppmärksamhet i massmedia. Ett exempel på en sådan form av 
ätstörning som Högdahl tar upp är ortorexia nervosa. Denna diagnos präglas av träningsmani och att 

Dückler (1995) skriver att psykologen Sven Holmgren, en av Sveriges främsta auktoriteter inom 
vården av patienter med diagnoserna anorexia nervosa och bulimia nervosa, har sagt att det är svårt 
att uppskatta antalet sjuka. Orsaken till detta är bristfälligt material att bygga uppgifter på. Högdahl 

-
man Ringborg (2001) att cirka fyra till fem procent av alla kvinnor någon gång blir sjuk i en ätstörn-

bulimia nervosa än anorexia nervosa. Lagercrantz (2008) uppger även att var tredje svensk kvinna i 

Dückler (1995) påpekar att föräldrar till anorektiker ofta är missnöjda med den psykiatriska vården 
och de behandlingsformer som erbjuds. Författaren menar att vården som ges till anorektikern blir 

Enligt Davidsson och Lillman Ringborg (2001) reagerar föräldrar till barn som lever med ätstörn-
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ingar olika. Anhöriga sägs kunna bli smittade av ätstörningen och bli så kallade ”medsjuka”. Vidare 
skriver författarna att det är viktigt att få kunskap om sjukdomen och behandlingen för att kunna hjäl-
pa en person som lever med en ätstörning. En förutsättning för detta är enligt Davidsson och Lillman 

anhörigträffar anses fungera väl och börjar växa fram som en del i behandlingsarbetet. 
Tidsperioden för en pågående ätstörning är varierande. Lever personen med en kraftig undervikt 

kan sjukdomen leda till dödsfall. Enligt tidigare studier rörande behandling av anorexia nervosa har 

något behandlingsalternativ med påvisad effekt (Ghaderi, 2012).
Enligt en psykolog på akademiska sjukhuset i Uppsala är de gemensamma nämnarna för en utveck-

Fortsättningsvis använder vi kontinuerligt begreppet anorexia istället för anorexia nervosa, bu-
limia istället för bulimia nervosa och ortorexia istället för ortorexia nervosa för läsvänlighetens skull.

Bakgrund

sjukdomen nära oss. Detta är någonting som medför både ett genuint intresse och egna erfarenheter 
av sjukdomens symtom och biverkningar. Ytterligare en anledning till detta ämnesval är att det inte 
verkar helt klart vilket stöd och behandling som är mest lämplig och därmed vill vi studera vilket stöd 
man som sjuk behöver, men även vilket stöd den sjukes anhöriga är i behov av. Då vi själva studerar 
socionomprogrammet har vi under utbildningens gång noterat att ätstörning som samhällsfenomen 
inte uppmärksammats i någon större utsträckning. Ätstörning är en komplex sjukdom och är ett värld-
somfattande samhällsfenomen. Det är en sjukdom som ofta relateras till dåligt självförtroende och 
låg självkänsla. En av de anledningar som avgjort vårt ämnesval är även vår strävan att studera hur de 
olika diagnoserna yttrar sig i vardagen. Tidigare forskare hävdar att sjukdomen yttrar sig både fysiskt 
och psykiskt för den som lever med den. Vi vill veta hur. Utifrån detta formade vi studiens första 
frågeställning: 

1. Hur uttrycker sig ätstörningen i vardagen för kvinnor som lever med en ätstörning?

Trots sjukdomens ökade etablering är det fortfarande av ”skam” att leva med en ätstörningsdiagnos. 

olika sätt. De diagnoser vi kommer att presentera är: anorexia, bulimia, ortorexia och ätstörningen 
UNS. Vi har i vår studie valt att fokusera på hur de olika diagnoserna yttrar sig i vardagen. Då vi även 
vill uppnå ett helhetsperspektiv kring området har vi valt att studera hur vardagen påverkas både för 
den sjuka, men även för sjukas anhöriga. 

Enligt Davidsson och Lillman Ringborg (2001) reagerar föräldrar till barn som lever med en ät-
störning olika. De kan balansera mellan hopp och förtvivlan såsom närhet och avstånd. Föräldrar kan 
även känna sig misslyckade och att de inte räcker till. Vissa anhöriga blir även utsatta för ett slags 
”medsjuklighet”, det vill säga att ätstörningen smittar av sig till dem. Detta resonemang får oss att 
utveckla vår andra frågeställning: 

2. Hur påverkas nära anhöriga till kvinnor som lever med en ätstörning?

Ätstörning är enligt Högdahl (2011) en sjukdom som väcker många känslor, skapar oro och en inre 
rädsla. De anhöriga till en person som lever med en ätstörning känner ofta en maktlöshet och skam 
över att de inte är kapabla att hantera situationen. Haraldsson (2009) skriver att enligt en undersökn-
ing som Centerpartiets ungdomsförbund har utfört, försvåras kraftigt möjligheten att få kontakt med 
en ätstörningsklinik under årets sommarmånader. Han menar att det är under dessa tider som läget är 
som mest kritiskt kring sjukdomen. Många som lever med sjukdomen upplever en inre stress och oro 
inför badsäsongen i relation till det kroppsideal som rådet i vårt samhälle. Utifrån detta formulerade 
vi vår tredje och sista frågeställning: 

3. Vilket stöd upplever nära anhöriga och kvinnor som lever med en ätstörning att de har behov av?
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Avgränsning
Studien riktar sig endast till kvinnor som tidigare levt med en ätstörning. Vi har förståelse för intresset 
av studier av båda könen, men valde denna avgränsning för att uppnå ett djup i studien utifrån den tid-
sram vi har till vårt förfogande. Vi har även valt att lägga vårt huvudsakliga fokus på hur sjukdomen 
påverkar vardagen då den redan är etablerad, alltså inte orsaker eller riskfaktorer för utvecklandet av 
sjukdomen. Däremot har vi valt att använda oss av en studie som berör riskfaktorer och även valt att 
använda oss av den i analysen då det har hjälpt oss att förstå fenomenet i sin helhet. Slutligen har vi 
valt att begränsa kvinnans nära anhöriga till familj och partner. 

Syfte 
Syftet med vår studie är att belysa hur en ätstörning kan yttra sig i och påverka kvinnors vardag. Syftet 
är även att skildra hur nära anhöriga till kvinnor som lever med en ätstörning upplever att vardagen 
påverkas av sjukdomen. Slutligen undersöker vi vilket stöd de kvinnor som lever med en ätstörning 
och anhöriga till kvinnor som lever med denna sjukdom upplever att de behöver. 

Frågeställningar
Följande frågeställningar har styrt studien:
1) Hur uttrycker sig ätstörningen i vardagen för kvinnor som lever med en ätstörning?
2) Hur påverkas nära anhöriga till kvinnor som lever med en ätstörning?
3) Vilket stöd upplever nära anhöriga och kvinnor som lever med en ätstörning att de har behov av?

Ätstörningsdiagnoser
I vår studie presenteras olika ätstörningsdiagnoser. För att läsaren ska förstå vilka symtom som hör till 
respektive ätstörning så beskriver vi här kortfattat de diagnoser som kvinnorna i vår studie levt med.

Enligt Prestjan (2001) är anorexia en ätstörningsdiagnos som främst bidrar till en stark ”viktfobi” 
-

plever varje kilo på den egna kroppen som någonting hotfullt. De som lever med diagnosen bygger 
upp hela sin identitet utifrån sin sjukdom och är stolt över sin smala kropp och kämpar ständigt med 
en rädsla för att öka i vikt och med en inre prestationsångest. Enligt Chabrol (1994) debuterar ano-
rexia vanligen mellan 14-17 års ålder. Ofta är överdriven fysisk träning ett första tecken på sjukdo-
men. Många som lever med sjukdomen får även utebliven menstruation. Personen tenderar även att 
förvränga sin egen kroppsbild.

En annan ätstörningsdiagnos, bulimia, beskrivs av Chabrol som en motsatt form till diagnosen 
anorexia, på så sätt att en bulimiker äter mängder av mat istället för att utsätta sig för svält. Författaren 
benämner detta som ”hetsätning”. Bulimiker drabbas ofta av svår ångest efter att ha vräkt i sig mat, 
vilket i många fall leder till medvetna kräkningar. Ett annat sätt för bulimiker att ”göra sig av med” 

sin ångest. Efter att bulimiker kräkts eller använt laxermedel uppstår ofta självförakt. De har ett pen-
dlande humör och kan få koncentrationssvårigheter.  En bulimiker har ofta en hög social kompetens. 
De känner ofta skuld och skam för sitt ätbeteende och döljer därför sjukdomen inför andra.  De som 
lever med denna diagnos har oftast en normal kroppsvikt. Sjukdomen märks därför inte lika tydligt 
som anorexia.

Ätstörningen UNS innebär enligt ABK-Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt (2011) att den 
drabbade personen inte uppfyller alla de kriterier som går under bulimia eller anorexia, men några av 
dem. Denna diagnos kan leda till fullt utvecklad bulimi och anorexi och det är enligt ABK av stor vikt 
att den tidigt upptäcks. Denna ätstörningsdiagnos är vanligast (ABK, 2011).   

En annan ätstörning, ortorexia, är inte en egen medicinsk diagnos utan räknas som en variant av 
anorexia eller ett exempel på ätstörningen UNS. Sjukdomen benämns även som en form av ”trän-
ingsnarkomani”. Personer som lever med diagnosen har överdrivet hälsosamma riktlinjer i sin var-
dag och på ett tvångsmässigt sätt. Ortorexia märks på så sätt att personen kämpar med en rädsla för 
att mista kontrollen över sin träning, sin fettsnåla mat och sitt enligt dem sunda levnadssätt. Deras 
strävan efter att leva hälsosamt leder istället till ohälsa.  (ABK, 2011; Högdahl, 2011).
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Enligt Chabrol (1994) är koncentrationssvårigheter, depression, trötthet, humörsvängningar och 
självförakt gemensamma symtom för ätstörningar. De fysiska symtomen är svullnad i ansiktet, ut-
tänjning av magsäck, dålig tandhygien och bestående tarmproblematik. 

TIDIGARE FORSKNING

Ätstörningar i vardagen
Att utveckla en ätstörning
I sin avhandling om ätstörningar har Westerberg Jacobsson (2010) gjort fyra delstudier med data som 

-
faktorer för utvecklandet av dessa. Utöver det studerades vilka livsstilsfaktorer och motiv som kunde 

-

till medelhög grad av egen perfektionism, hög självkänsla samt ett lågt BMI. Författaren skriver att 
det i tidigare forskning framkommit att hög självkänsla verkar skyddande mot hetsätning och vikt-

-
ornas önskan att bli smalare var enligt de själva bland annat för att inte behöva känna sig klumpiga på 

sig av hälsosamma viktminskningsmetoder men somliga hoppade även över måltider. 

-
dom, för att minska risken för utveckling av ätstörningar. Vidare skriver författaren att regelbundna 
måltider och att sitta ner och äta tillsammans med andra verkar skyddande. Familjer, vänner och 
övrigt nätverk bör uppmuntras att äta tillsammans så ofta som möjligt och med regelbundenhet. Skol-
sköterskor och hälsopedagoger bör aktivt hjälpa ungdomar och deras familjer att få sunda kostvanor, 

-
ciokulturella förändringar. 

Det sociokulturella trycket
Gustafsson, Edlund, Davén, Kjellin och Norring (2011) hade i sin kvalitativa studie som syfte att 

handskas med det sociokulturella trycket i vardagen. Flickorna var i åldern 15-19 år och stod un-
der öppenvårdsbehandling på en specialistenhet för antingen anorexia, bulimia eller UNS. Familje-

föräldrar, fem växlade mellan dem då de var särbos, en bodde med sin storasyster och två levde med 
sin partner. Intervjuerna för studien skedde mellan åren 2006-2008. Respondenterna valdes med ett 
målstyrt urval där forskarna ville täcka in vissa kriterier: olika ätstörningsdiagnoser, olika åldrar, 
levnadsförhållanden, bakgrund, utbildning och intressen. Detta gjordes för att se eventuella beteen-
demönster. 
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Författarna delade in resultatet av studien i tre huvudsakliga teman om vardagliga förväntningar 
som intervjufrågorna hade berört: strävan efter att vara sig själv, anpassning till olika situationer 

själv, samtidigt ansåg de att just detta var det svåraste att lyckas med. Flickorna beskrev detta som en 
strävan efter att acceptera sig själv och att tänka och handla utefter att man är bra nog. Detta innebär 
för dem att inte ursäkta sig, att sätta upp självrealistiska mål, att våga säga vad de känner och även 
markera sina gränser i de fall deras egna önskemål och behov kolliderade med andras. Flickorna såg 

-
orna tror omvärlden har på dem.

Den andra föreställningen handlade om att anpassa sig till olika situationer. Flickorna angav att 

lade sina egna behov åt sidan för att tillgodose andras.
Den tredje föreställningen handlade om att framställa sig själv i positiv dager och dölja mindre bra 

egenskaper genom att verka lycklig, vara mån om sitt utseende och ge sken av att lyckas med saker. 
Att framställa sig själv i positiv dager och dölja mindre bra egenskaper beskrevs vidare som att vara 

snygga och att de ibland spelade glada för att på så sätt koppla bort krävande och stressande tankar. 

mer eller mindre effektivt beroende på omständigheterna. 

hantera dem. Flickorna hade svårt att hantera egna och andras förväntningar på dem. I stället för att 
vara nöjda med olika ansträngningar och prestationer de utfört så kände de att förväntningarna från 
andra istället ökade och att de därmed ställde högre krav på sig själva. Till slut blev rädslan för att 

-
vider de är.

-

Ätstörningens påverkan på nära anhöriga
Utifrån anhörigvårdares perspektiv
Whitney, Murray, Gavan, Todd, Whitaker och Treasure (2005) har gjort en studie med syfte att få en 
inblick i och förståelse för hur det är att vara anhörigvårdare till en kvinna som lever med ätstörnin-
gen anorexia. För att utföra studien kontaktades familjer på en sluten specialistenhet vilken arbetar 
med hel familjebehandling för ätstörningar i södra London.

Författarna använde sig av en kvalitativ analys och datoriserade textanalyser som grundades på 
berättelser som föräldrar själva hade skrivit gällande hur det är att vara anhörigvårdare till någon med 
anorexia. Förutom att kliniken vårdar inskrivna patienter som lever med en ätstörning så utbildar de 
även föräldrar till barn med en ätstörning att få färdigheter för att kunna hantera situationen på hem-
maplan. I studien deltog 27 kvinnor i åldrarna 14-31 år som hade anorexia och deras föräldrar (totalt 
20 mammor och 20 pappor) som samtliga var äldre än 40 år. Av de sjuka kvinnorna så hade 20 % haft 
en ätstörning som varat längre än tio år och 45 % längre än fem år. Totalt vägrade 10 % av familjerna 
delta i studien. 

faktorer till den komplexa och allvarliga sjukdomen. De ifrågasatte sin dotters uppfostran och gav sig 
själva skulden liksom de undrade vad som kunde gjorts annorlunda för att ha förhindrat utvecklingen 
av ätstörningen. Även om majoriteten av föräldrarna ansåg att deras barn hade chans att bli friska så 

påverkade henne negativt både fysisk, psykisk och socialt.



7

som förgäves. Föräldrarna var dock lättade över att deras dotter tog emot professionell hjälp för sin 

Vidare visar resultatet att föräldrarna känner sig manipulerade och styrda av ätstörningen. Ett stort 
beroendeförhållande mellan dotter och föräldrar lyfts fram av föräldrarna då dottern kräver mycket 
tid och ställer enorma krav på dem. 

skapade en stressig stämning i hemmet. Vidare bekymrade de sig över ätstörningens påverkan på 
familjens sociala liv och olika framtidsplaner. Alla föräldrarna utom en kände negativa känslor som 

även sömnproblem. Många ville inte heller berätta om ätstörningen inför bekanta då de var rädda 
för att bli stigmatiserade. Dock uppgav föräldrarna vissa positiva aspekter som sjukdomen medfört. 
Papporna visade exempelvis större tillgivenhet mot sina döttrar och lyfte fram deras kvaliteter och 
uttryckte en egen vilja att ge dem skydd och stöd. Mammorna upplevde det som skönt att få empati 
av nära vänner och släktingar. 

Författarna skriver även att papporna koncentrerade sig på sitt arbete för att koppla bort sjukdo-
men och att de intog olika önsketänkanden som ett försök att minska hopplöshet inför framtiden.

Den största könsskillnaden mellan föräldrarna var att mammorna upplevde mer ångest och be-
hövde stöd från nära vänner och anhöriga medan papporna använde sig av olika undvikande strat-
egier för att hantera den känslomässiga effekten som ätstörningen kan ge.  

Utifrån syskonens perspektiv 
Areemit, Katzman, Pinhas och Kaufman (2010) har i sin studie funnit att syskon till en person med 
ätstörningsproblematik starkt påverkas av diagnosen när de lever tillsammans. Avsikten med studien 
var att undersöka erfarenheter och livskvalitet bland syskon till personer som lever med en ätstörning.

Författarna använde sig av både kvalitativ och kvantitativ metod för insamling av data. Syskonen 

som medverkade i studien var totalt 20 syskon i åldrarna 10-18 år. Respondenterna i studien hade alla 
ett syskon som haft en ätstörningsdiagnos som varat längre än tre månader. 

Resultatet visar att mycket kraft läggs på att försöka förstå sitt syskons tankar och beteenden. 
Motstridiga ståndpunkter infann sig hos somliga som menade att deras syskon skapade ätstörningen 

syskonen förnekade att ätstörningen skulle haft effekt på deras egen kroppuppfattning eller förhål-
-

föräldrar och syskon och att det var stressigt att planera måltider, utföra familjeaktiviteter och att sitta 

bevittnade de olika ätstörningsbeteendena och inte visste om de skulle hålla allians med föräldrarna 
eller med syskonet. Samtidigt menade vissa syskon att ätstörningen förde familjen närmare varandra 
och stärkte relationerna inom familjen.

Vidare uttryckte dessa syskon en djup kärlek och medkänsla för sitt sjuka syskon och upplevde 
olika kroppsliga förändringar som obehagliga. Många var rädda för att syskonet en dag skulle dö på 

gentemot andra som inte förstod situationen. Ibland kände de sig även frustrerade, osympatiska och 
arga. De upplevde även att de måste ta mer ansvar hemma, för sitt sjuka syskon och ätstörningen i 
allmänhet och blev tvungna till att ta mycket ansvar i ung ålder, d.v.s. snarare en känsla av att ha 
intagit en föräldraroll. Ett enligt författarna viktigt fynd var att många av syskonen uttryckte att de 

del syskon uppgav att ätstörningen bidragit till att deras identitet hade förlorats i skolan och bland 
kompisar, eftersom de upplevde att uppmärksamheten endast riktades på ätstörningen och det sjuka 
syskonet. För att behålla sin egen individualitet och inte svika sin familj höll syskonen ätstörningen 
hemlig. Författarna beskriver vidare att trots att syskonen uppger att de anpassat sig och intagit nya 
roller och ansvarsområden har ätstörningen påverkat deras hem, familj, skola, aktiviteter, självbild, 
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identitet och humör. Dock berättade några att de fått mer självinsikt, blivit starkare och fått en bättre 
relation till sina föräldrar på grund av ätstörningen. 

Slutligen skriver författarna att syskonen klandrade både sig själva och samhället för utvecklandet 
av ätstörningen. 

Ätstörningar och relationer inom familjen
Latzer, Lavee och Gal (2009) undersökte i sin studie om det fanns ett samband mellan ätstörningar 
och relationer inom familjen, i synnerhet föräldrarnas äktenskapliga kvalitet och relationen mellan 
föräldrarna och dottern. För att undersöka om det fanns ett samband använde sig forskarna av totalt 
två olika grupper. Den ena gruppen bestod av 30 familjer (mammor, pappor och tonårsdöttrar) där 
döttrarna diagnostiserats med anorexia eller bulimia. Den andra gruppen (kontrollgruppen) bestod av 
30 familjer (mammor, pappor och tonårsdöttrar) men där döttrarna inte hade någon ätstörning. Detta 
för att se om det råder några skillnader på hur relationerna inom familjerna ser ut beroende på om de 
lever med en ätstörning eller inte. 

Relationerna inom familjen undersöktes både utifrån föräldrarnas och utifrån döttrarnas perspek-
tiv. De undersökte även i vilken utsträckning dessa kunde relateras till svårighetsgraden av dot-
terns ätstörning. Av de döttrar som ingick i den sjukförklarade gruppen så hade 15 anorexia och 15 
bulimia. Samtliga respondenter i den sjukförklarade gruppen levde under aktiv behandling på en 
ätstörningsklinik vid Rambam Medical Center i Israel.

I resultatet framkom det att föräldrarna i ätstörningsgruppen hade sämre äktenskaplig kvalitet än 
vad föräldrarna i kontrollgruppen hade. Samma fynd gjordes fast utifrån döttrarnas perspektiv på 
föräldrarnas äktenskapliga kvalitet och då även gentemot kontrollgruppen. Inga betydande skillnader 
påträffades mellan patienter som led av anorexia och bulimia.

Sammanfattningsvis visade denna studie att föräldrar till döttrar med ätstörningsproblematik lider 
av betydligt högre grad av ångest i sin äktenskapliga relation och får sämre relation med sin dotter i 
jämförelse med kontrollgruppen. Vad gäller relationen mellan förälder och dotter kunde man se att 
ätstörningsgruppen skilde sig markant mot kontrollkroppen på fyra områden, känslomässig närhet, 

tidigare forskning som utförts av bland annat Dancyger, Fornari, Scionti, Wisotsky och Mandel som 
alla menar att föräldrar till ungdomar som lever med anorexi eller bulimi kontrollerar dem hårdare, 
begränsar deras självständighet och uppmuntrar dem mindre för deras egna resurser. Dessa författare 
menar att ungdomarnas personliga utveckling hindras på så vis.

förälder och barn vilket i sin tur kan relateras till mindre ätstörningsproblematik.

Hjälp och stöd
Tillfrisknande

att studera överlevnad, ätstörningssymtom, fysisk och psykisk hälsa och psykosociala aspekter. 68 

åren 1980-1985. Vidare undersöktes hur patienterna förstår orsakerna till anorexian och hur de ser 
på återhämtningsprocessen. Både kvantitativa och kvalitativa metoder användes för att genomföra 
studien. Den bestod av semistrukturerad intervju, diagnostik över ätstörningar, hälsofrågeformulär 

orsaker till varför de drabbats av anorexi och vad som hjälpt dem att bli friska. Uppföljningar gjordes 
åtta respektive 16 år efter att första kontakt med BUP togs. 

Studiens resultat efter 16 års uppföljning visade att 85 % av kvinnorna var fria från sin ätstörn-
ing och att en kvinna inte längre levde. Många hade ett välfungerande socialt liv med arbete och 
familj. De som blev friska tidigast hade lägre nivå av perfektionism än de som var sjuka under en 
längre period. Psykiatriska symtom minskade i takt med att ätstörningssymtomen minskade, dock var 
nivåerna av perfektionism detsamma. De främsta orsakerna till ätstörningen var enligt dessa kvinnor 
deras egen perfektionism och att de hade höga krav på sig själva. Stressande händelser, påfrestningar 
och höga krav från anhöriga och familj var andra faktorer som kvinnorna trodde kunde bidragit till 
ätstörningen. 
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Samtliga kvinnor mindes vändpunkten då tillfrisknandet startade och de upplevde att de själva var 
betydelsefulla och aktiva för denna process. Likaså var aktiviteter, behandling, vänner, ursprungs-
familj och slutligen kvinnornas partner och barn betydelsefulla. En kombination av behandling, egen 
aktivitet och sociala kontakter skapade tillsammans en betydande roll för tillfrisknandet. Även om 

vissa var fortfarande inte helt friska. En slutsats som författarna i studien drar gällande behandling-
sresultatet är att man långsiktigt bör stimulera och stödja patienternas sociala nätverk och se till att 

-
gen (Nilsson, 2007).  

Kvinnor med anorexia och deras förväntningar på behandling
Karlsson och Nevonen (2012) undersökte vilka förväntningar som kvinnor med anorexia har på 
professionell behandling för diagnosen. Totalt deltog 15 kvinnor i åldrarna 18-25 år i studien där 
samtliga väntade på utvärdering inför en kommande behandling på en öppenvårdsklinik i Göteborg. 
Studien utfördes med hjälp av en kvalitativ metod där alla kvinnor intervjuades individuellt. Studien 
inleddes med att låta kvinnorna tala fritt kring vad de förväntade sig av behandlingen. 

Resultatet visar att samtliga kvinnor hade en positiv inställning till behandlingen och gick mo-
tiverat in för att bli friska. De förväntade sig få lämplig behandling, att negativa fysiska och psykiska 
symtom skulle minska och att få stöd till återhämtning. Kvinnorna hade även hopp om att kunna 
förändra tankemönster, ändra ätbeteende och leva ett friskt liv med en funktionell vardag. Vidare 
förväntade sig kvinnorna att den professionella har kunskap och erfarenhet om sjukdomen. 

De positiva förväntningarna hos kvinnorna kan delvis grundas i att de sökt till enheten på frivillig 
basis, men även att tre av dem har god tidigare erfarenhet av denna typ av behandling. Dessutom var 
deltagarna unga vuxna med drömmar och förhoppningar om en ljus framtid, men med negativa erfar-
enheter av sjukdomen som påverkar deras vardag och sociala relationer (Karlsson & Nevonen 2012).  

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel har vi presenterat de teorier vi valt att använda som verktyg i studiens analys. Utöver 

De teorier vi valt är enligt oss relevanta för att försöka förstå ätstörningsproblematiken. En teori 
vi har använt oss av i studien är empowerment då vi intresserat oss för hur de sjukförklarade kvin-

självhjälp” enligt Forsberg och Starrin (1997). Begreppet är även relevant då vi studerar hur den sjuka 
kvinnans nära anhörigas behov av stöd bemöts inom socialt arbete. Identitetsteorin är aktuell då vi 
avsåg att studera hur ätstörningen påverkar kvinnans identitet. Vi har även använt systemteorin då 
våra två sistnämnda frågeställningar, som är Hur påverkas nära anhöriga till kvinnor som lever med 
en ätstörning? och Vilket stöd upplever nära anhöriga och kvinnor som lever med en ätstörning att 
de har behov av? fokuserar på hur familj och partners påverkas av ätstörningen. Vi har även valt att 
använda oss av Minuchins teori om anorexia och familjeband då han har studerat hur familjekonstel-
lationer påverkas i samband med ätstörningen. Ytterligare en teori vi bearbetat är kontrollteorin då vi 
tror att kvinnorna använder ätstörningen utifrån ett kontrollbehov. 

Att forma en identitet
Enligt Nilsson (1996) delas identitetsteorin upp utefter en ”social identitet” och en ”personlig 
identitet”. Teorin om social identitet utgår från att vår upplevelse om vilken person vi är har två 
grundstenar: en personlig och en social. Nilsson skriver vidare att det i en persons identitet ingår en 

egen attityd till oss själva. Den sociala identiteten grundas i de grupper vi ingår i; har gruppen en hög 
status får även du en hög status menar författaren. Då ätstörning är en sjukdom som enligt Högdahl 

-
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sonens förändrade personlighet i och med sjukdomen både på ett socialt och mentalt stadie. De olika 
ätstörningsdiagnoserna har i vårt resultat visat sig yttra sig olika, vilket även betyder att den sjukes 
identitet färgas i varierande grad socialt och mentalt.

Då vår personliga identitet ifrågasätts eller hotas övervärderas den egna gruppen för att den sociala 
identiteten skall ha möjlighet att stärkas. Den sociala identiteten stärker den personliga identiteten. 

bättre självkänsla. Författaren menar att den sociala jämförelsen är av stor vikt inom identitetsteorin. 

ansåg sig tillhöra samtidigt som de hade en inre vilja att våga bygga sin identitet utifrån sina egna 
egenskaper och personliga drag. Deras identitet hade förändrats i och med sjukdomen i samband med 
de relationer de hade till sin omgivning, detta utifrån de förväntningar de trodde fanns.

Frisén och Hwang (2006) förklarar att en identitet skapas på samma grunder som objektrelation-
er, skillnaden är att objektet i detta fall inte är döda ting utan istället människor i en individs nära 
omgivning. Med detta menar författarna inte bara de personer som påverkar individen i nuet, utan 
även i senare relationsband. Vidare menar författarna att det är avgörande med starka band till föräl-
drarna (primärobjektet) för utvecklandet av en jag-styrka.

Enligt identitetsteorin utvecklas och formas en persons identitet ständigt under hela ens livstid 

skriver Hammarén och Johansson (2009). 

Behovet av att kontrollera sin vardag
Frese (1996) skriver att ett utövande av kontroll är detsamma som att ha möjlighet till att påverka 

inget kontrollbehov. En person har kontroll då denne har inverkan på sina egna handlingar. Samtliga 
ätstörningsdiagnoser färgas i den sjuka personens ständiga kontrollbehov enligt vårt resultat. Utifrån 
ett kontrollteoretiskt synsätt kan en person som lever med en ätstörnings handlingar utläsas som plan-
ering utifrån kontrollerade riktlinjer skriver Frese. Författaren beskriver även en handling som en hel 
sekvens bestående av: mål, planering, beslut, handling och respons. Andra författare menar att den 
sjuka personen planerar sin vardag exempelvis utifrån sina måltider, sin träning, och sina kräkningar 
beroende på vilken diagnos personen lever med (ABK, 2011; Chabrol, 1994; Högdahl, 2011; Prest-
jan, 2001). 

Utifrån Freses (1996) kontrollteoretiska beskrivning består den sjuka personens handlingar av 
planering och beslut som sätts i aktiv handling för att uppnå målet, i form av drömvikten. Då en 
person har inverkan på sina egna handlingar innebär det att personen själv kan avgöra vilka behov, 

ätstörningsdiagnoser (se kapitel, ätstörningsdiagnoser), ser vi att den sjuka personen planerar sin var-
dag, har prestationskrav och känner sig tvungen till manisk träning i strävan att uppnå sina mål. Plan-
ering och beslut sker kontrollerat och när någonting inträffar som sätter de strikta rutinerna i friktion 
uppstår ångest och förtvivlan hos den sjuka personen (ABK, 2011; Chabrol, 1994; Högdahl, 2011; 
Prestjan, 2001). Frese förklarar detta utifrån ett kontrollteoretiskt perspektiv med att då omgivningen 
inte tillåter möjlighet till egna beslut går kontrollen förlorad. 

Minuchins teori och anorexia och familjeband
Glant och Glant (1992) skriver att familjeterapeuten och psykiatern Salvador Minuchins teori byg-
ger på systematiska observationer av hur familjer med ett anorektiskt barn samspelar med varandra. 
Minuchin menar sig se ett mönster i dessa familjers interaktion. Dessa beteendemönster är desamma 
som i andra familjer med kroppsligt sjuka barn där det är svårt att behandla sjukdomen med en kon-

ett samspelsmönster inom familjen som på olika sätt motarbetar ett tillfriskande hos det sjuka barnet. 
Enligt Högdahl (2011) lever man med en ätstörning i väldigt varierande utsträckning, det kan handla 
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om ett år eller en hel livstid. Utifrån Minuchins teori om anorexia och familjeband kan vi se att då ät-

i vardagen hos den sjuka och dennes närmaste omgivning. Kort sagt uttrycker Minuchin att familjen 
har en samspelsvinst i och med sjukdomen och motarbetar därför omedvetet ett tillfrisknande hos 
barnet. Barnets sjukdom och dess symtom har blivit en del av familjens funktionella vardag.  Då två 
personer i samboskap och personer i en familj lever väldigt nära varandra och ätstörningen yttrar sig 
på olika sätt i vardagen som kräver viss anpassning, menar Minuchin att den med tiden blir en del 

rutiner för den sjuka och de närmast anhöriga vilket gör att även sjukdomen blir en del av sam-
spelsmönstret. Symtomen bidrar på så sätt till att familjens sätt att fungera tillsammans inte förändras 
så länge barnet fortfarande är sjukt. 

Systemteori
Enligt Payne (2008) kan systemteorin appliceras både på den enskilda individen och på grupper. 
Inom den enskilda individen samspelar tankar, känslor och ageranden på ett sådant sätt att de är ber-
oende av och påverkar varandra. Enligt Bergmark och Lundström (2006) (2006) så samspelar olika 

delarna i ett system hänger samman i ett ömsesidigt samspel, när det sker en förändring i en del av 
systemet påverkas även de andra delarna på automatik. Ingelstam (2002) förklarar detta med att ett 
system består av sambandet mellan delar som tillsammans skapar någon form av helhet.

Enligt Eresund och Wrangsjö (2008) grundas familjeterapi på ett systemteoretiskt synsätt. Förfat-
tarna menar vidare att man bör se till familjen som helhet, inte endast till den enskilda individen då 
hela det mänskliga systemet samspelar. Enligt Payne (2008) fokuserar systemteorin på individer som 
ingår i olika system och hur dessa system samspelar med varandra. Genom ett systemteoretiskt pers-
pektiv kan du få en förståelse för hur individers samspel i en familj, kollektiv eller samhälle fungerar. 
Systemen har olika nivåer och kan vara både öppna och slutna. Om systemen är öppna kan energin 

Det krävs energi i form av ett  som skapar ett som i sin tur leder till ett  i 
systemet för att ett system skall fungera. Systemet upphör om det inte får någon energi.

Empowerment
Enligt Bergmark och Lundström (2006) placeras klienten i centrum inom det sociala arbetet. Den 
professionelle får en stödjande roll som inkluderas i processen och arbetar för att stärka klientens 
självförtroende.

Att leva med en ätstörning är enligt Högdahl (2011) en kamp med inre strider och ett stort behov 
av bekräftelse och respons från omgivningen. Prestjan (2001) menar vidare att den sjuka personens 
syn på sig själv inte alltid stämmer överens med omgivningens. Bergmark och Lundströms (2006) 
syn på teorin om empowerment berör uttrycket ”hjälp till självhjälp”, vilket innebär att den sjuka 

Empowerment handlar enligt Bergmark och Lundström om att skapa förutsättningar för det goda 
mötet. Karlsson och Nevonens (2012) studie om behandling för kvinnor med en ätstörning visar att 
sjuka kvinnor förväntar sig att den professionelle skall ha den kunskap och det engagemang som 
krävs för att de ska uppnå ett tillfriskande. Utifrån Bergmark och Lundströms (2006) beskrivning 
av empowerment är det av stor vikt att den sjuka personen upplever ett förtroende för sin hjälpare/
stödjare i behandlingen. Det blir av hög relevans att den sjuka kvinnan tillåter att den professionelle 
lägger sig i den kontrollerade vardagen, men av samma vikt som att den professionelle i sin tur bjuder 
in den sjuke till att bli delaktig i sin egen behandling utifrån ett empowerment inriktat tankesätt.

Empowerment är enligt Bergmark och Lundström ett förhållningssätt för att stärka den enskilda 
klientens eller klientgruppens ställning. Payne (2008) menar att syftet med empowerment är att stärka 
individers och utsatta gruppers personliga resurser för att de ska få makt över sina egna handling-
salternativ och beslut, genom att minimera konsekvenserna av personliga eller sociala svårigheter. 
Då en ätstörning enligt Duckler (1995) beror på olika orsaker, så bör en behandlings olika faser 
inkludera den sjuke på så sätt att personen själv får vara delaktig i beslut och annat. På så sätt används 
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personens egna resurser och tankemönster för att nå fram till ett tillfrisknande i egen takt. Detta kan 
utifrån Paynes (2008) beskriving av termen begreppet stärka den enskilda individen. Prestjan (2001) 
menar att detta gör att personen inte mister sin kontroll och makt som enligt författarna är två centrala 
begrepp för en person som lever med en ätstörning skriver ((ABK, 2011; Chabrol, 1994; Högdahl, 
2011; Prestjan, 2001). Vidare skriver Askheim (2007) att man genom empowerment sätter igång pro-
cesser som ger individer större självförtroende, bättre självkänsla, större färdigheter och kunskaper. 
Det handlar om att enskilda individer eller grupper ska få styrka, kraft och makt att bryta sig ur en 
maktlös position.

METOD

Val av vetenskaplig metod
Enligt Dellgran och Höjjer (2011) är kvalitativ metod den dominerande forskningsmetoden inom 
socialt arbete och har en stark ställning inom området och dess relaterade ämnen. Bryman (2011) 
skriver att kvalitativ metod i huvudsak grundas på ord. För att utföra vår studie har vi valt att använda 
oss av en kvalitativ metod eftersom vi vill låta respondenterna med egna ord beskriva deras unika er-
farenheter kring ätstörningsproblematiken. En vanligt förekommande form av kvalitativ forsknings-
metod är intervjuer. Då intervjuer används som undersökningsstrategi utgör beskrivningarna van-
ligtvis allmänna översikter kring de konkreta teman som studeras under intervjun (Sohlberg, 2009).  

Bryman beskriver även kvalitativ forskningsmetod som en ontologisk ståndpunkt som betyder att 

ramar ryms även gruppintervjun som strategi. Vi har valt att utföra en gruppintervju i en stödgrupp 
för anhöriga till personer med ätstörningsproblematik för att därmed förhoppningsvis uppnå en öppen 
dialog kring ämnet, iaktta samspelet mellan respondenterna i gruppen samt deras olika upplevelser 
och erfarenheter. Sohlberg (2009) skriver att innehållet i beskrivningar av kvalitativ art kan gälla 
även observationer av beteenden och mänskliga handlingar generellt.

Urval
För att besvara vår första och delvis vår tredje frågeställning (Hur uttrycker sig ätstörningen i varda-
gen för kvinnor som lever med en ätstörning? och Vilket stöd upplever nära anhöriga och kvinnor 
som lever med en ätstörning att de har behov av?) har vi valt att intervjua fem kvinnor som själva har 
haft en ätstörning. Bryman (2011) skriver att ett bekvämlighetsurval kan vara att föredra i denna typ 
av studie. Ett bekvämlighetsurval innebär att välja respondenter som är lättillgängliga för forskaren 

-
spondenter som deltagit i våra intervjuer är kvinnor som vi själva haft direkt alternativt indirekt kon-
takt med genom andra bekantskaper. Kvinnorna är bosatta i städer runt om i landet och är i åldrarna 

Dessa kvinnor önskade sedan att intervjun skedde via mail istället för via telefon då de kände sig mer 
bekväma med denna metod.

För att besvara frågeställning nummer två och delvis nummer tre (Hur påverkas nära anhöriga till 
kvinnor som lever med en ätstörning? och Vilket stöd upplever nära anhöriga och kvinnor som lever 
med en ätstörning att de har behov av?) gjordes en gruppintervju i en anhöriggrupp vid ett ätstörn-
ingscenter för tjejer upp till 25 år. För att utföra denna gruppintervju använde vi oss av ett målstyrt 
urval, som enligt Bryman innebär att forskaren gör ett målinriktat val av deltagande respondenter till 
sin studie. Forskaren väljer respondenter som anses ha en direkt koppling till forskningsfrågan. Ur-
valsstrategin inför gruppintervjun grundades på att vi med säkerhet visste att samtliga respondenter 
hade koppling till frågeställningarna då de alla aktivt deltar i anhöriggruppen.

Vi vill poängtera att respondenterna i anhöriggruppen inte är anhöriga till de fem kvinnor som 
tidigare levt med en ätstörning. De är således oberoende av varandra. 
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Tillvägagångsätt och frågeguider
Semistrukturerad intervju
För att kunna besvara vår första och delvis vår tredje frågeställning (Hur uttrycker sig ätstörningen 
i vardagen för kvinnor som lever med en ätstörning? och Vilket stöd upplever nära anhöriga och 
kvinnor som lever med en ätstörning att de har behov av?) genomfördes fem semistrukturerade 
intervjuer. Justesen och Meyer (2011) hävdar att vi i dag lever i ett så kallat ”intervjusamhälle” där 
intervjuer används som en samtalsteknologi. Författarna menar att intervjun är ett fysiskt möte mel-

-
strukturerad intervju bör grundas på en ”intervjuguide” med färdiga teman och huvudfrågor som är 

guide utrymme för detta, så länge alla huvudsakliga teman berörs är intervjun i fri form beroende på 
hur tillfället utspelas. Enligt Bryman (2011) behöver de teman som ingår nödvändigtvis inte följa en 

Inför de fem intervjuerna med respondenter som själva har haft en ätstörningsproblematik har vi 

har grundats på (se bilaga 1). Målet med detta är att uppnå en fri dialog med respondenten då vi ville 
ge utrymme för egna ord och berättelser. Vi har som nämnts valt att göra tre av intervjuerna via mail 
på grund av kostnad och tidsbrist.

Tanken bakom valet av semistrukturerad intervjumetod är att fånga upp det studien avser att under-
söka. Justesen och Meyer (2011) skriver att den huvudsakliga anledningen till att alla intervjuer vilar 
på samma intervjuguide är att respondenterna skall känna samma frågestimuli under intervjutillfället. 
De tre respondenter som blivit intervjuade via mail (se bilaga 2) har även de fått samma intervjuguide 
att hålla sig till, men även tilldelats utrymme för egna berättelser om de velat (se bilaga 1).

Valet av semistrukturerad intervju kom till då vi förstod att ämnesområdet kan upplevas som 
känsligt och privat. Vi vill uppnå ett så sanningsenligt resultat som möjligt och valde därför att göra 
enskilda intervjuer med de tjejer som själva har eller haft en ätstörning. Vi ville förhindra att respond-
enterna påverkar varandras svar alternativt inte har mod att tala sanningsenligt ifall intervjun omges 

-
förelse av svaren och ger därmed underlag för att studera ett eventuellt mönster i kommande analys.

Gruppintervju
För att kunna besvara de två sista frågeställningarna (Hur påverkas nära anhöriga till kvinnor som 
lever med en ätstörning? och Vilket stöd upplever nära anhöriga och kvinnor som lever med en ät-
störning att de har behov av?) har vi genomfört en gruppintervju med fem nära anhöriga till personer 
med ätstörningsproblematik. Utifrån syfte och tidigare forskning har vi valt ut centrala teman och 
utvecklat en intervjuguide som ska besvara studiens syfte (se bilaga 3). Bryman (2011) menar att 
skillnaden mellan ”fokusgruppintervju” och renodlad ”gruppintervju” som metod är att fokusgrup-

Enligt Sohlberg (2009) använder kvalitativa forskare gruppintervju i syfte att uppnå en bredd på sin 

bredare insikt än en enskild dialog. Bryman (2011) förklarar även att syftet med gruppintervju ofta är 
brist på tid, vilket det var i vårt fall med en tidspressad deadline. En gruppintervju utformas på så sätt 

skapar, enligt Bryman en diskussion som konstrueras av vardagliga processer.
Vi var noga med att klargöra att de som valt att delta vid intervjutillfället kommer att hållas anon-

yma vid publiceringen. Det är åtta personer som aktivt deltar i den berörda ”anhörigstödgruppen”, 
men endast fem valde att delta vid intervjutillfället.

Efter det att både enskilda intervjuer samt gruppintervju var genomförda återstod transkribering. 
Vi använde oss av en diktafon för att spela in samtalen och skrev även anteckningar. Precis som 
Bryman (2011) skriver är det varken önskvärt eller nödvändigt att transkribera allt som sagts vid in-
tervjutillfället. Vi valde att endast transkribera det vi ansåg ha relevans för studiens frågeställningar. 
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Litteratursökning 
Bryman (2011) skriver att litteratursökning hjälper forskaren att få en översikt över vilka kunskaper 

litteratur stärker forskarens trovärdighet inom det studerade området.
Vi sökte efter forskningar och vetenskapliga artiklar i databaserna Social service abstract, Pubmed 

och Science direct. Ytterligare en databas vi använt oss av är Diva, en samling av magisteruppsatser 
och avhandlingar. Dessa databaser var lämpliga eftersom vi genom dessa kunde hitta mängder av 
forskning kring temat ätstörningar. 

 En mängd sökord användes och kombinerades på olika sätt. För att nämna några: eating disor-
ders, eating disorders and family, eating disorders and social network, eating disorder and help, or-
torexia nervosa, anorexia nervosa, bulimia nervosa, eating disorders and siblings, eating disorders 
and quality of life, ätstörningar, ätstörningar och familj, ätstörningar och stöd, ätstörningar och 
hjälp och ätstörningar i vardagen. 

 Nämnas bör att två av de medverkande kvinnorna levde med ätstörningen ortorexia och att vi 

  Vi har även valt att använda oss av Kunskapscentrums hemsida för ätstörningar: 
www.atstorning.se, som i sin tur tog oss till en bas för ”svenska avhandlingar” samt ”KÄTS senaste 
publicerade forskning om ätstörningar”. Samtliga är utförda av svenska författare men vilar på in-
ternationell grund. Övriga sekundärdata har inhämtats via andra tillförlitliga hemsidor med fokus på 
ätstörningsproblematik.

Bearbetning och analys av empiri 
Bryman (2011) skriver att inspelning av intervjuer underlättar transkriberingen. På så sätt minimeras 
risken för att intervjuaren ska påverka resultatet. Transkribering av kvalitativa studier är dock enligt 
författaren mycket tidskrävande. Vi har valt att spela in den gruppintervju som gjorts i anhörig-
grupp för anhöriga till kvinnor som lever med en ätstörning. Vi har även valt att spela in två av de 
fem enskilda intervjuerna med de kvinnor som tidigare levt med en ätstörning. Övriga tre kvinnor 

-
imera risken för misstolkning eller bortfall. Då vi använt tre olika intervjumetoder, semistrukturerade 
intervjuer, intervjuer via mail och gruppintervju, skiljde sig således transkriberingen åt. Intervjuerna 
som skedde via mail behövde inte transkriberas från bandspelare till skrift då skriften redan fann 
där. När transkriberingen är klar bör man enligt Lantz Friedrich (2008) ta ställning till insamlad da-
tas kvalitet. Tolkningar av en intervju kräver dock att intervjuaren har kunskap om det som studien 
avser att undersöka. Intervjuarens kunskaper är en förutsättning för att kunna urskilja nyanser under 
intervjun och analysen. Ju mer intervjuaren kan, desto bättre blir intervjun och analysen. Vi startade 
vår studie med att läsa tidigare forskning och annan relevant litteratur i temat ätstörningar för att bli 
mer insatta i området. På så sätt kunde vi enklare sammanställa våra två intervjuguider och få ut mer 
relevant information under intervjuerna. Vi återkom med följdfrågor till samtliga respondenter för att 

-
terna som intervjuades via mail för att fånga upp viktiga nyanser.

I bearbetningen av data ska man enligt Lantz Friedrich ta fram de delar som skall användas 
till analysen. Vi sorterade vårt insamlade material och lyfte fram det som bäst kunde besvara våra 
frågeställningar och var användbart för kommande analys. Vi förenklade dessutom data genom att 
sammanfatta texten till en helhet. Övrigt material lade vi åt sidan tillfälligt men sparade för eventuell 
senare fördjupad förståelse. Författaren beskriver sedan att ord eller symboler för ett stycke ska sam-
manfattas, att materialet ska kodas utan att meningen försvinner. Genom kategorier blir berättelsen 
mer överskådlig och väldisponerad. Helheten av empirin bryts ned i delar som ges ett och samma 
namn för att få ökad förståelse av detaljerna som bildar helheten. Vi läste intervjun i sin helhet för 
att få en första global förståelse för innehållet och sedan fann vi olika teman som vi relaterade till 
hela intervjun. Dessa teman baserades på vår studies tre frågeställningar och fakta som framkommit 
under intervjuerna. Vi växlade mellan helhet och delar av det som respondenterna hade beskrivit 
under vår intervju. Efter att intervjuskrifterna har sammanfattats till några dimensioner menar förfat-
taren att viktiga nyanser i respondenternas beskrivningar kan gå förlorade. Det är därför viktigt att 
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beskriva det respondenten sagt på ett sådant sätt så att respondenten kan känna igen sig. Vi skickade 
resultatdelen till samtliga respondenter för godkännande innan publicering, för att säkerställa att vår 
uppfattning överenstämde med det som verkligen angivits under intervjun. Därefter letade vi efter 
mönster i hur respondenterna beskrivit ätstörningsproblematiken. På så sätt kunde vi få en klarare 
bild över helheten. Författaren skriver att förståelsen av helheten fördjupas på just detta sätt. Vi letade 
efter både skillnader och likheter i respondenternas svar. Vi sammanställde likheterna och kunde då 
se att det inom dessa ändå uppstod skillnader. Samtliga kvinnor kände exempelvis ett stort kontrollbe-
hov men kontrollbehovet yttrade sig olika beroende på vilken ätstörningsdiagnos de levde med. På 
så sätt uppstod en skillnad inom likheten. Samtliga respondenters vardag påverkades av ätstörningen. 
Men genom deras beskrivning kunde vi förstå att det fanns skillnader i hur den påverkades. På så sätt 
kunde vi se att även deras strategier för att hantera ätstörningsproblematiken i vardagen skiljde sig åt 
vilket gav oss en ökad förståelse för hur komplex sjukdomen är. Genom detta sätt kunde nya mönster 
växa fram. Enligt författaren kan inte helheten förstås genom att delarna adderas, förståelsen nås en-
dast genom att se hur delarna samverkar. Vi försökte strukturera upp hur respondenten skildrat olika 
fenomen i intervjuns olika delar. Om respondentens tankar varit ologiska kan enligt författaren dolda 
dimensioner möjliggöra en förståelse. Ibland kan respondenten ändra uppfattning under intervjun och 
då bör man i analysen bestämma vilken av beskrivningarna som är mest korrekta. Då vi utförde tre 
av intervjuerna via mail kan dessa respondenters svar på någon fråga varit det som de först kom att 

utgått från att deras svar är det mest korrekta och kan ha gått miste om viss nyansering.
Vi valde att använda oss av en kombination av citat och sammanfattande text i vår slutgiltiga re-

sultatredovisning för att skapa en läsvänlig text för läsaren. Att endast använda en sammanfattande 
text kan innebära en risk för egna tolkningar och att endast använda citat kan göra texten enformig. 
Att använda citat gjorde berättelserna mer personliga och exakta.

Enligt Lantz Friedrich kan helheten av resultatet förstås på olika sätt, där ett av dessa är att ap-
plicera en teori på fenomenet. Vi har i vår analys tolkat vår empiri utifrån vår utformade referensram 
som grundas på identitetsteorin, kontrollteorin, Minuchins teori, systemteorin och empowerment. Vi 

Validitet
Sohlberg (2009) beskriver innebörden av begreppet validitet som att det handlar om ifall det som for-
skaren verkligen gjort var det som avsågs med studien. Bryman (2011) menar att validitet kan tilläm-
pas i olika bemärkelser beroende på metod; inom kvalitativa studier skall det göras kontrollprövn-
ingar som avgör studiens validitets nivå. Författaren skriver vidare att validiteten är avgörande för 
en eventuell generalisering. Då vi totalt har tio respondenter i vår studie uppnår studien inte en hög 
generaliserbarhet på så sätt att vi inte kan tala för en hel population, vilket inte heller var vår avsikt.

Bryman menar vidare att ett säkerställande av hög validitet inom kvalitativa studier är kontroll av 
om korrekt intervjuguide samt intervjuschema har tillämpats (se bilaga 1 och 3). 

Reliabilitet och generaliserbarhet
Enligt Bryman (2011) är reliabilitet detsamma som tillförlitlighet. En studie med hög reliabilitet skall 
kunna generaliseras till en hel population. En studie med hög reliabilitet har ett resultat som inte är 
markant förändringsbart över tid. Undersökningen skall utan större förändring kunna genomföras 

individer än de deltagande respondenterna till studien.  
Då vår studie totalt endast omfattar tio personer har den varken hög reliabilitet eller en generalis-

erbarhet. Vi gjorde dock valet att kvalitet inom detta ämne inte behöver tala för en population då det 
baseras på respondenternas egna upplevelser. Sohlberg (2009) förklarar att intervjumetoden ger ett 
djup i resultatet, men omfattar generellt färre respondenter än vid en enkätstudie, vilket som nämnts 
medför att resultatet inte är generaliserbart. 

Resultatet av vår studie har dock hög reliabilitet i den bemärkelsen att vi varit närvarande vid 
majoriteten av intervjuerna, vilket enligt Sohlberg minskar risk för bortfall och missvisande svar 
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till skillnad mot exempelvis en enkätundersökning. Sohlberg menar att då forskaren närvarar då re-
spondenten besvarar frågorna ges inte utrymme för att ge missvisande respons.

Bryman (2011) skriver att några grundläggande etiska principer för en forskare är: frivillighet, ano-
nymitet och integritet
som gäller all forskning, informationskravet. Detta innebär att forskaren har skyldighet att informera 
berörda parter om syftet för den aktuella undersökningen.

Vi har varit mycket noggranna med att presentera syfte och målsättning med studien då vi frågat 
om respondenternas deltagande. Bryman (2011) beskriver även samtyckeskravet som en viktig as-
pekt i processen, att berörda parter skall få ta del av den insamlade informationen. Alla delmoment i 
undersökningen skall presenteras. Vi har varit mycket tydliga med att berätta att inspelning samt an-

förklarat att det råder anonymitet både beträffande deras namn, personuppgifter och vilket ätstörning-
scenter som besökts. Allt detta för att uppnå en tillförlitlighet och avslappnad dialog under intervjun. 
Vi har gjort avtal med verksamhetschef vid ätstörningscentret att varken nämna namn på enheten 
eller på respondenterna då de är inskrivna anonymt. Vi har även utlovat samtliga respondenter att få 
ta del av färdigställt material. På så sätt har vi uppnått både frivillighet, anonymitet, integritet, infor-
mationskravet och samtyckeskravet.

RESULTATREDOVISNING 

Vi har i den följande redovisningen gett våra intervjupersoner följande namn:
Johanna, 33 år. Levde först med ätstörningen anorexia men som sedan övergick till ortorexia. Sjuk 
i 10 år. 
Lina, 35 år. Levde först med ätstörningen anorexia men som sedan övergick till bulimia. Sjuk i 15 år. 
Marlene, 31 år. Levde med ätstörningen bulimi. Sjuk i 10 år.
Michelle, 26 år. Levde med ätstörningen ortorexia. Sjuk i två år. 
Sanna, 29 år. Levde med ätstörning UNS. Sjuk i 10 år. 

Berättelser av kvinnor som lidit av en ätstörning
Dessa berättelser skildrar hur fem olika kvinnors vardag såg ut då de levde med olika former av ät-

35 år gamla och har delgett oss sin unika livsberättelse kring sjukdomen. De har fått blicka tillbaka på 
en mörk period i sina liv men uppger att det har känts bra att delta i studien. Vi har kategoriserat kvin-
nornas berättelser utifrån tre olika teman, vilka är: ”ätstörningens början”, ”ätstörningen i vardagen” 
och ”behandlingen och slutet”. 

Ätstörningens början

uppge exakt ålder då sjukdomen bröt ut, den yngsta, Lina, var ungefär 13 år gammal och den äldsta, 
Michelle, var 21 år. Vissa av kvinnorna berättade att det från början inte var helt självklart vilken 
ätstörning de egentligen hade. Det kunde starta med en form av ätstörning och sedan utvecklas till en 
annan. Två kvinnor hade bulimia men där den ena av dem först hade anorexia, en hade UNS, en hade 
ortorexia och en hade först anorexia men som sedan övergick till ortorexia. 

Hur ätstörningen yttrade sig i början av sjukdomsförloppet såg olika ut för dessa fem kvinnor. För 
två av kvinnorna började det hela med att de förändrade kosten, minskade mängden på matportion-
erna och slängde eller hoppade över vissa måltider. 

”Jag åt mindre och mindre och sådär liksom. Tankarna var som en anorektikers. Jag gick ju inte ner 
så att jag var ett skelett, absolut inte så. Men tankarna, när jag läste hur en anorektiker tänker, att vara 
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-
ing på det invärtes, då kan jag bestämma att inte äta, ungefär så. Så det började där kände jag.” (Lina).  

”Först mixtrade jag med maten, jag valde bort vissa maträtter och ingredienser som jag trodde skulle 
göra mig lite tjockare. Först valde jag bort fett för jag trodde att fet mat var lika med en fet kropp. Men 
det var bara början på helvetet.”  (Sanna). 

Johanna uppgav att hon ville gå ner några kilon inför en utomlandsvistelse med sina vänner och därför 
kombinerade fysisk träning med strikt diet intensivt under en viss period. Den positiva uppmärksam-

tjock motiverade henne att fortsätta. 

”Jag tappade även begreppet på vad som var normalt att äta under en dag. Satte upp en maxgräns på 600 

då var jag inte tjock när jag började.” (Johanna).

Michelle beskrev att hon fann ett intresse i att styrketräna och att cykla och att dessa träningsformer 

henne att träna ännu mera och leva ännu mer hälsosamt. För Marlene, som utvecklade bulimia, bör-
jade ätstörningsdebuten på ett annat sätt:

blev ett beteende för mig.” (Marlene). 

förnekade sin sjukdom in i det sista. Den självdestruktiva processen var igång och det sjuka beteendet 
och sjukdomen blev en del av deras vardag. 

Ätstörningen i vardagen
Flera av kvinnorna beskrev sjukdomen som en process. Den utvecklades för att sedan rotas fast, för 
att slutligen ta över kvinnans vardag. En del berättar att de inte var kapabla att välja bort sjukdomen, 
medan andra inte hade viljan till det. Sanna beskrev det hela på följande sätt: 

”Jag tänkte att men herre gud! Det här blir ju bara värre och värre. Nu kräks jag också och slutar ju inte 
kräkas fast jag försöker. Det kändes som att någonting ägde mig, typ. Det är lite paradoxalt för samtidigt 
som jag kände så, så kände jag att det var jag som hade kontrollen över min egen kropp. Jag ville inte 
sluta spy.” (Sanna).    

Johanna berättade att hon åt extremt lite under en period och därmed minskade kraftigt i vikt. Hon 
menar att hon kände ett inre tvång till fysisk träning och minskade därför sina matportioner då även 
hennes självbild hade blivit svag i och med sjukdoken.

Marlene och Sanna beskrev att de till en början åt normala portioner men som sedan övergick till 

maten. De berättade vidare att de kunde kräkas även då de åt normala eller små portioner. En skillnad 
mellan dessa kvinnor var att Marlene förklarar att hon tog till kräkning då hon kände sig tjock och ful 
och ville stärka sin egen självbild, medan det för Sanna mer handlade om en välbehagskänsla efter att 
hon hade kräkts. Hon trivdes med känslan av att ha kontroll över sin egen kropp.

För Lina pendlade symtomen eftersom hon först levde med diagnosen anorexia och utvecklade 
sedan bulimia. Hon berättade att hon mådde bra av att ha ett som hon kallar det ”anorektiskt tänk”. 
Hon mådde bra av och kände sig duktig när hon undvek att äta. Hon beskrev det vidare som att ha 
makt och kontroll. När hon sedan utvecklade bulimia kände hon sig istället äcklig. 

”Jag åt lite mat liksom och jag åt inte alls på kvällarna. När pappa hade gjort pannkaka så kunde jag 
liksom ta lite sylt på tallriken och rispade runt sylten lite, sköljde av den och ja, nu har jag ätit, tack för 
maten. Fast jag egentligen inte åt någon pannkaka som han hade gjort. Sen gick det över till att man blev 



18

så himla hungrig så man började äta allt. Jag åt liksom leverpastej som jag inte alls tycker om med sked 
från kylskåpet för man var så hungrig och måste ha någonting. Så då vände det mer till bulimihållet, som 
jag kände.” (Lina).

”Jag spydde oavsett vart jag befann mig. Jag kunde till och med ljuga för mina föräldrar och säga att jag 
skulle gå ut på en promenad bara för att få göra det. Om jag hade spytt ofta under en period så kunde det 
ju bli så att jag spydde i duschen. Allt för att dölja sjukdomen. Så länge jag inte spolade i toaletten så 
kunde de heller inte veta att jag spytt, tänkte jag. Det viktigaste för mig var att få fortsätta spy.” (Sanna).
 
”Jag minns just ett scenario väldigt tydligt! Jag var på H&M för att köpa mjukisbyxor. Först provade jag 
storlek 36 och det bara föll av. Provade då 34, likadant med dem. Tog då fram ett par 32:or och de pas-
sade inte heller. Tillslut passade storlek 146 på barnavdelningen, vilket är anpassat för typ en tolv-årings 
kropp. Jag minns hur jag satte mig på golvet i provrummet och bara grät. Mitt mål var inte att vara smal, 
det var ju att vara tränad och hälsosam.” (Michelle).

Samtliga kvinnor uppgav att deras vardag påverkades starkt av ätstörningen. En gemensam nämnare 

sätt det yttrade sig i vardagen berodde på vilken typ av diagnos de hade. Flera nämnde att de mycket 
strikt planerade och kontrollerade kosten, ätandet och träningen. Relationer till andra och sociala 

bortbjudna ville de ofta tacka nej då det påverkade deras planering. Om de trots detta gick på något 
evenemang där mat serverades, kände de sig tvungna att kompensera för detta med hård träning och 
strikt diet de nästkommande dagarna.

Sanna som levde med diagnosen UNS i tio år beskrev att hennes planering till största delen han-
dlade om när, var och hur hon skulle kunna kräkas. Hon ville ha kontroll över sin kropp på så vis att 
hon inte skulle gå upp i vikt, att gå ned i vikt var aldrig något hon strävade efter. Hon ville även ha 

Hon berättade att hon på morgonen kunde börja planera och dagdrömma om att köpa dubbla menyer 

tanken att hon senare skulle kräkas upp maten. Men det stannade inte där för henne utan vissa dagar 
kunde hon inte gå hemifrån för att hon åt och kräktes om vart annat. Hon beskrev det hela som en 
tvångshandling som inte gick att avvänja. Sanna uppgav även att hon kunde vara ”frisk” under längre 
perioder, men att det störda ätbeteendet alltid kom tillbaka. 

”Den styrde hela min vardag kan man väl säga. Tog till de knep som behövdes så ingen skulle kunna 
sätta stop för mig. Det mesta handlade om planering hur, var och när jag skulle spy. Sedan blev jag hun-
grig och besatt av mat. Det blev dyrt ibland rent ekonomiskt. Under de perioderna som var riktigt dåliga 

hade spytt upp det, typ.” (Sanna).

”Jag begränsade mitt sociala liv för att hinna träna. Vägde mig varje morgon, vägde jag över 49-50 kilo 
påverkade det mitt humör och hela dagen. Då ville jag bara träna och knappt äta för att hamna på den 
vikten jag ansåg vara OK. Jag hade svårt att somna och sov ganska dåligt.” (Johanna). 

”Ja alltså, när jag hade anorexian var det ju dom tankarna. Man skulle inte äta och man åt väldigt lite. 
Man tackade nej till fester, man ville inte gå bort, man ville vara hemma och ha koll på vad man skulle 
äta. Sedan när det blev mer åt bulimigrejen då åt man mycket och tränade mycket. Tiden gick åt till att 
träna och äta i stort sett. Det var mest träningen som tog tid. Jag ville träna två timmar före frukost och 
två timmar innan jag gick och la mig. Så det var ju 4 timmar sen ska man hinna jobba 8 timmar där 
också. Det var mycket tid som gick åt. Vardagen var liksom redan packad och bestämd hur den skulle 
vara. Det var en slitig vardag och man var trött.”(Lina).

”Allt jag gjorde var att träna, planera min träning, äta och planera min kost! Kunde vakna på nätterna 
och skriva ned ändringar i mitt schema. Jag var min ätstörning dag som natt.” (Michelle).
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Ätstörningen påverkade inte bara dessa kvinnors vardag utan påverkade dem även som individer, 
både psykiskt och fysiskt.  

Michelle berättade att ätstörningen gjorde henne ensam och egoistisk då hon endast brydde sig om 
maten och träningen. Hon berättade vidare att hon en morgon vaknade upp och inte kunde gå. Hennes 
knän hade svullnat upp och bar henne inte längre. Efter det beskrev hon det som att hennes kropp 
började gå sönder alltmer och att hon har besvär än idag. 

håravfall.

poängterar samtidigt att hon hade andra problem under tonåren som delvis kan ha bidragit till det. 
Hon berättade vidare att ätstörningen gjorde henne manipulativ på så vis att hon ljög för andra då det 

familj som hon försökte kompensera genom att verka duktig och extra skötsam, vilket resulterade i 
ännu mera skuldkänslor och känslan av att vara falsk. Sanna berättade vidare att hennes kropp aldrig 

”Såsom det är idag kan jag gå en hel dag utan att känna mig hungrig, jag glömmer liksom bort att äta. 
Jag gör det inte medvetet, det bara blir så.” (Sanna). 

-
gen och både psykiskt och fysiskt trött. Hon hade ont i kroppen av all träning och hon berättade även 
att bulimin, precis som för Sanna, gav henne uppblåst mage.

Marlene berättade att hon ibland kände sig värdelös och nedvärderade sig själv. Hon tyckte att hon 
var tjock, ingenting värd, blev lätt irriterad över småsaker och led av matrelaterad ångest. Vad gäller 
ätstörningens fysiska påverkan så berättade hon att hennes tandemalj fått bestående skador på grund 
av alla kräkningar.     

-

någon eller några i sin absoluta närhet att prata med. 
Kvinnornas svar på frågan gällande vad de tyckte var mest besvärligt med deras ätstörning var: 

”Det var att jag inte riktigt kunde göra det jag ville, sjukdomen styrde och begränsade mitt liv.” 
(Johanna).

”Det är hela tiden ett pussel. Att man ska hålla koll. Nu åt jag detta fast jag inte ville och nu måste jag 
träna si och så mycket. Det var jobbigt att hålla på att pussla och tänka hela tiden. Ät en pizza om du 
känner för det, skit i det! Så ville jag kunna tänka men det gick inte.  Det var jobbigt, det var krävande i 
allt. Så var man trött också och vart irriterad. Hela vardagen var ju egentligen jobbig.” (Lina).

så otroligt mycket saker av värde. Familj, vänner och kärlek och allt detta för att uppnå den perfekta 
kroppen.” (Michelle).

”Att äta ihop med andra utan att känna sig obekväm, få ångest och vilja kräkas så fort man ätit ibland. 
Att frosserierna hade mig i ett järngrepp och jag gav vika och hade jätte jobbiga dagar och kvällar, som 
bara handlade om att kräkas. (Marlene).

”Att planera och smyga med kräkningarna och att känna sig falsk mot familjen. Men framför allt när jag 
fastnade hela dagar i att bara kräkas och kräkas och inte kom utanför dörren.” (Sanna).

Behandlingen och slutet

sjuka väldigt länge, så har de alla en sak gemensamt, det kom en dag då de insåg att de på egen hand 
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vill här skildra deras unika berättelser kring deras resa mot ett tillfrisknande. 
       Marlene berättade att hon kom till en punkt då hon inte längre hade något val. Hon hade då varit 
sjuk i nio år och började må allt sämre i sin bulimia och var trött på sin situation. Hennes fyra år 
yngre syster ställde även ett ultimatum. Hon sa åt Marlene att antingen söka hjälp eller så skulle hon 
berätta allt för deras gemensamma föräldrar. Marlene berättade vidare att hon då blev väldigt ledsen 
och kände skam. Hon blev rädd för vad som skulle ske och även rädd över att inte ”ha koll på läget” 

delta i gruppterapi. Hon berättade att hon upplevde det vara skönt att träffa andra som befann sig i en 
liknande situation.  
       Sanna berättade att det kom en dag då hon själv förstod att hon på egen hand inte kunde bemästra 
sin ätstörning. Hon hade nu vetat i många år att hon var sjuk. Hon tänkte att istället för att söka pro-
fessionell hjälp kunde hon minska ner antalet kräkningar successivt i kombination med träning så hon 
inte skulle bli fet i samband med sitt tillfrisknande. Men det var inte så enkelt som hon anat. Hon blev 

inom kort i form av enskild terapi. Hon minns första telefonsamtalet med kliniken som igår. Hennes 
egna ord ekar än idag i hennes huvud:

Lina sökte precis som Sanna till slut professionell hjälp. Hon blev rekommenderad kliniken av en 
arbetskollega. Lina berättade att det blev väldigt besvärligt i livet tillslut och att hon ville prova detta 
som en sista utväg. Hon deltog i gruppterapi och kände som Marlene, en lättnad inför att samtala med 
andra med samma problematik. 

Michelle berättade att hennes dåvarande partner ansåg att hon var besatt av träning och kost. 
Hon drömde om träning och kunde vakna upp på nätterna i panik. Hennes partner kontaktade då en 
ätstörningsklinik som gav henne hjälp omedelbart. Till en början blev enligt henne själv hennes ät-
störningsproblematik värre.

”All kontroll jag haft skulle plötsligt någon annan ha. De tvingade i mig mat på bestämda tider, ’fel’ mat 
dessutom och inte på ’mina’ tider. De var med när jag tränade och det var inte min typ av träning. Allt 
var bara fel, fel, fel och jag tappade bort mig själv, för vem var jag utan kontroll liksom?” (Michelle). 

För Johanna kom sjukdomsinsikten då hon började träna Yoga. Hon började med denna träningsform 

period blev hon väldigt trött och hon insåg att hennes inställning till mat, träning och hennes kropp 

sin yogalärare. Hon träffade även terapeuten för gruppterapin enskilt några år senare. Kvinnorna hade 

”I början var det enbart terror! Tänk er själva att någon följer varje rörelse, varje steg du tar dygnet runt. 
De kollar vad du äter, hur du tränar, vad du läser, vad du gör på datorn. De går med dig på toaletten fast 
du förklarat för dem femtio elva tusen gånger att du aldrig spytt upp någon mat i hela ditt liv. I början 
kändes det som att jag berövades på livet i den bemärkelse att jag var inte betrodd på något plan. I dag 

var en ångestkarusell gånger tusen. Trots detta lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, att jag duger!” 
(Michelle).

upptäcka andra sidor av sig själv och hur fel man har sett på sig själv och vilka verktyg det fanns som 
hjälpte en på rätt väg ur detta träsk. Detta har hjälpt mig att få en bättre syn på mig själv och efter minst 
tio år av bulimi leva ett ganska normalt liv.”  (Marlene). 
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”Det var skönt att prata med någon om problemen. Vi pratade om dem som om det inte var äckligt att 

sjukdom, men att jag inte ska skämmas över den. Terapin fungerade bra. Men det största jobbet gjorde 
jag nog själv. Själva arbetet och den riktiga prövningen kom ju efter terapin. I takt med att jag blev allt 
friskare upptäckte jag att jag inte alls gick upp i vikt som jag hade fasat över. Tragiskt nog tror jag det var 
just det som gjorde att jag inte fortsatte. Ibland undrar man ju hur det hade gått annars, liksom.” (Sanna).

”Gruppterapin fungerade inte så bra för mig. Var inte mottaglig för hjälp just då, ville inte bli frisk. Det 
var dock skönt att komma dit och prata om sin ätstörning och sitt mående. Var även skönt att träffa andra 

vad som var normalt att äta. Yogan har hjälpt mycket.” (Johanna).

”Det var ju skönt att träffa likvärdiga. Det kändes ändå bra samtidigt som ibland kunde jag tänka så 
här, varför gör vi den här övningen… vad hjälper det mig i min ätstörning? Men det är väl det här med 
identiteten förstod man ju sedan. Men ja det var skönt. Framförallt var det skönt att bara ha en dag ledigt 

där. Det vart en helt annan skön härlig stämning på dagen.  Man kände att dom lyssnade. Vart lyssnad 
på… På ett annat sätt än vad man blir lyssnad på av en vanlig kompis. Alla försökte hjälpa alla på något 
sätt. Detta är ju det enda jag har testat egentligen så man vet ju inte. Strax efter det här så träffade jag 
ju en pojkvän och då räddar det ju upp. Hade jag inte gjort det precis då vet jag inte hur det hade gått.” 
(Lina).

Majoriteten av kvinnorna uppger att de idag har en bättre självkänsla, bättre syn på sig själva och att 
de duger bra så som de är.  Även om kvinnorna betraktar sig som friska idag, uppger alla utom en att 
de trots detta kan få tillbaka ”sjuka” tankar ibland. 

”Ser mig som frisk men en del dagar så kan jag få som återfall och börja hetsäta och sedan kräkas tills 
det kommer magsyra. Försöker nu ha mer koll på vikten och tycker det är jobbigt vissa dagar då vågen 
visar på två kilo plus, jobbigt men så är det.” (Marlene)

”Jag är frisk men kan få tillbaka tankarna ibland.” (Johanna)

”Det ligger ju ändå lite alltid där. Som en liten djävul på axeln som jag brukar säga.” (Lina).

Gruppintervju med anhöriga
Ni kommer här att få ta del av berättelser hur fem anhöriga till personer, som idag lever med någon 
form av ätstörning, upplever situationen och vardagen men även vilken form av hjälp de fått. De del-
tar alla i en gruppintervju på ett ätstörningscenter, vilket vi valt att låta vara anonymt. 

Samtliga av de anhöriga i studien har erfarenhet av att leva med en ätstörning och en sak har de alla 
gemensamt, en annorlunda och anpassad vardag. 
       
Vi har valt att kalla de anhöriga för: 
Birgitta, mamma till dotter med ätstörningsproblematik
Charlotte, storasyster till kvinna med ätstörningsproblematik
Klas, sambo till kvinna med ätstörningsproblematik
Peter, sambo till kvinna med ätstörningsproblematik
Jörgen, pappa till dotter med ätstörningsproblematik

Vi har kategoriserat de anhörigas berättelser utifrån tre olika teman, vilka är: hur den gemensamma 
vardagen påverkas, att leva som anhörig till en person med ätstörningsproblematik och professionellt 
stöd till nära anhöriga. 

Hur den gemensamma vardagen påverkas 
De anhöriga har olika erfarenheter av sjukdomen då deras nära lever med olika ätstörningsdiagnoser. 
Dessa yttrar sig på olika sätt och påverkar även deras gemensamma vardag i olika bemärkelser.
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”Min syster har nog gått igenom alla de diagnoser du presenterat nu. Hon började lida av anorexi då hon 

inne på vår gemensamma toalett, jag kunde hitta kräkrester i toalettstolen. Idag kallar hon sig frisk men 
är på gymmet sju dagar i veckan, ofta två gånger om dagen. Allt vi gjorde tillsammans var plötsligt att 
träna, vi har alltid varit bästa vänner då det bara skiljer två år mellan oss, men nu vill hon bara träna 
så jag har nästan ingen kontakt med henne längre. Jag följer ju med ibland enbart för att försöka förstå 
hennes tankemönster beträffande hennes träningsmani.”(Charlotte, storasyster).

”Jag har varit tillsammans med min sambo i snart fyra år, sjukdomen har blivit en del av vår vardag så 

personlighet och därmed en del av oss. Mina föräldrar får alltid laga två maträtter när vi är där på mid-
dag, hon kan vakna om nätterna och rusa ut till spegeln för att kontrollera så att hon inte gått upp i vikt 
under natten.” (Klas, sambo). 

Flera av de anhöriga uttryckte att de under vissa tidsperioder levt i ett s.k. ”vakuum”. De kan varken 
göra till eller från då de inte har tillräckligt med kunskap om hur situationen ser ut. Utifrån de olika 
diagnoser som de anhörigas närstående har, påverkas deras vardag i olika grad. Birgitta som har en 
dotter med en ätstörningsdiagnos berättade att hennes dotters personlighet präglas av sjukdomen på 
så sätt att hon blivit mer introvert nu än tidigare. Hon menade att dotterns sociala nätverk har minskat 
och att hon spenderar mer tid hemma vid sin dator.

De anhöriga som har en närstående som lever med bulimia och ortorexia var eniga om att de 
upplever personen som mycket utåtriktad och målmedveten. Detta märks tydligast i stora sociala 

etc. De markanta förändringar som sjukdomen medfört är enligt samtliga det sociala umgänget. De 
berättade vidare om middagsbjudningar som dragits ned alternativt upphört helt då det blir ett projekt 
med för stor påfrestning för inblandade parter. Det fanns delade meningar i anhöriggruppen kring hur 
pass öppen dialog som är möjlig att ha kring situationen och sjukdomens påverkan i den ”normala” 
vardagen, återigen sätts tilliten och förtroendet på prov. 

Samtliga anhöriga var överens om att middagen blir ett tidskrävande projekt som man är tvungen 
att ta sig igenom. Det fanns vissa skillnader kring de anhörigas berättelser gällande middagssitu-
ationen. Några i gruppen upplever att det underlättar att äta ”middag ute”, medan andra anser att detta 
är en ännu större påfrestning. 

”Hela middagsmomentet blir ansträngande. Att äta middag hemma hos oss blir till ett projekt, det är säl-
lan någonting njutbart och mysigt i vardagen, utan har i stället blivit ett jobbigt moment man bara måste 
ta sig igenom så smidigt som möjligt.” (Birgitta, mamma). 

Att ha ett problematiskt förhållande till mat kan präglas ur olika aspekter, exempelvis att som redan 
nämnts, uppleva viss skam inför att äta inför andra vid middagsbjudningar eller liknande. En annan 
aspekt är att den person som lever med en ätstörning har ett påtagligt kontrollbehov över alla ingredi-

anhöriga. 

”De första tecknen jag såg tydligt i vardagen var just det, att min sambo vägrade att äta den maten jag 
hade tillagat om fallet var så att hon inte deltagit vid matlagningen. Hon var rädd att jag hade haft i onö-
digt fett som hon inte ville ha i sig.” (Klas, sambo). 

Att leva som anhörig till en person med ätstörningsproblematik
Klas inledde diskussionen i gruppintervjun och berättade hur han ofta känner sig maktlös i sin nu-
varande samborelation, just av den anledningen att han anklagar sig själv för att inte vara ett tillräck-

skall vara ”normala” vardagsrutiner förändras och upplevs som spända och ansträngande.
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”Jag vill så gärna hjälpa, men känner en maktlöshet som inte går att förklara, lasset att dra blir emellanåt 
för tungt vilket gör att man anklagar sig själv för att inte kunna stödja.” (Klas, sambo). 

Samtliga deltagare i gruppen hade delade meningar om hur de till en början förstod att deras respek-
tive, dotter eller syster led av en ätstörningsproblematik. Birgitta, mamma till dotter med ätstörning-

”Jag hittade laxeringstabletter gömda i hennes rum, hon påstod att hon hade haft förstoppning och hade 
behov av dem för att få igång sin avföring. Jag borde ha reagerat redan där. Efter att ha hittat dessa 
tablettförpackningar vid upprepade tillfällen under en längre period förstod jag vad som försiggick.” 
(Birgitta, mamma). 

De anhöriga hade delade meningar gällande hur ätstörningen sett ut i de olika relationerna, dock hade 
samtliga den gemensamma uppfattningen att de inte har fått det stöd och den inblick de har eller har 
haft behov av för att uppnå en fungerande vardag. Det som förknippas med ätstörningsproblematik är 

Utöver detta har de anhöriga inte fått någon information som har underlättat deras gemensamma var-
dag. Samtliga anhöriga har upplevt stora svårigheter med att få inblick deras närståendes behandling 
eftersom alla är 18 år fyllda.

”Jag får ingen inblick alls. Jag har varit närvarande vid fyra tillfällen hos kuratorn tillsammans med min 
sambo, då har vi gemensamt diskuterat med samtalsstöd kring hur vår gemensamma vardag ser ut. Jag 
har under årens gång mist förtroendet för min sambo då hon ständigt använt lögner kring hennes an-
vändande av laxeringsmedel, berättat hur hon besökt psykologer och varit nere på sjukhuset och sådär. 
Men eftersom hon är fyllda arton år har jag ingen som helst rättighet att kolla upp om hon överhuvudta-
get varit hos sin psykolog eller inte.” (Peter, sambo). 

mor och dotter men även mellan syskon och mellan partners sviktade tilliten. De anhöriga vill känna 
sig delaktiga i sjukdomsförloppet och känslan av att bli utelämnad är återkommande för samtliga. 

Professionellt stöd till nära anhöriga 
Klas berättade att han vid vissa tillfällen blir helt utestängd från sin sambos behandling. Detta efter-
som att hon är över 18 år och därför har egen beslutsrätt gällande vem som får tillgång till sjukvårds-
dokumenten. Han berättade vidare att hans sambos behandling även sker på frivillig grund. Även 
Peter upplever något liknande:

hennes föräldrar förlitade sig allt mer på mig ju längre vi kommit i vår relation. Det är precis som att allt 
ansvar lades över på mig nu för att det är jag som lever tillsammans med henne dygnet runt. Jag kän-
ner mig som en polis ibland, måste ha ständig kontroll över hur hon tar hand om sin hälsa och sin egen 
kropp.” (Peter, sambo). 

allting och jag har aldrig känt mig så maktlös. Det påverkar ju även mig och min man då vi ser hur hon 
håller på och tynar bort och vi kan ingenting göra. Vi skjutsar henne hit till hennes utsatta kuratortider 
men ibland får vi hem brev att hon inte kommit till utsatt tid medan hon själv påstår att hon visst var 
här. Den enda hjälp vi får för att lyckas hantera situationen är ju att gå här i anhörigstödgruppen, och 
den bekostar vi ju själva. 680 spänn för varje tillfälle. Vår dotters stödbehandling började ju även den att 
kosta efter det att hon fyllde arton.” (Birgitta, mamma). 

Den behandling som samtliga anhöriga och deras nära har erbjudits är samtalsstöd som också verkar 
dyr. Till denna typ av behandling är det enligt dem långa väntetider. Jörgen, en pappa till en dotter 
på nitton år, berättade att han tillsammans med sin fru har kämpat hårt för att få det stöd de anser att 
deras dotter behöver. 



24

Att leva som anhörig till en person med en ätstörningsdiagnos är enligt samtliga påfrestande, både 
fysiskt och psykiskt.

ANALYS

Kvinnornas berättelser visar att de levt i en ond spiral som är destruktiv och mycket svår att bryta sig 

ett ostabilt psyke och slutligen en vardag med behandling för sin sjukdom. Samtliga anser sig vara 
friska idag men uppger dock att de ibland kan få tillbaka osunda tankar och därmed drabbas av återfall 
på olika sätt. Ätstörningen styrde enligt deras berättelser hela deras liv. 

Ätstörningens början
Flera av kvinnorna berättade att sjukdomens första påtagliga symtom var då de började experimentera 
med det dagliga matintaget. Johanna, som till en början levde med diagnosen anorexia berättade att 
hennes ätstörning började med en mycket strikt diet kombinerat med fysiskt träning med målet att gå 
ned i vikt inför en resa tillsammans med sina tjejkompisar. Kvinnan berättade även att hon tids nog 
tappade förståelse för vad som ansågs normalt att äta under en dag. 

-
tinuerligt på så sätt att intressen och personlighetsdrag ändras under en hel livstid kan vi se Johan-
nas förändrade livsstil som en del av identitetens förändringsprocess. Den positiva respons Johanna 

sig vara tjock motiverade henne till att fortsätta banta. Vi ser Johannas fortsatta bantning utifrån 
Nilssons identitetsteoretiska syn som att Johanna försöker att ändra sin identitet i strävan att uppnå 
den bild hon tror att andra förväntar sig. Nilsson menar att då individen upplever att omgivningen har 
förväntningar som inte stämmer överens med den egna självbilden kan det uppstå en viss förvirring 
vilket kan leda till medvetna förändringar i personens beteende och livsstil. Utifrån en identitetsteor-
etisk syn beskriver även Nilsson att identiteten skapas och förändras på två stadier, både på personens 
individuella plan och sociala. Vi kan se att Johannas förändrade livsstil inför kommande resa är i 
jämförelse syfte med sina väninnors kroppar, men att det sedan efter positiv respons övergår till en 
identitetsförändring på det individuella planet i strävan att uppnå de förväntningar Johanna tror att 
omgivningen har på henne. 
       Vi ser även Johannas fortsatta bantning utifrån Freses (1996) kontrollteoretiska syn som att hennes 

-
taren menar att ett kontrollbehov bl.a. grundas i feedback. Nilsson (1996) menar vidare att individen 
gör en social jämförelse och stärker sin egen självbild genom att jämföra sig med sina vänner. Vi ser 
Johannas plötsligt förändrade träningsvanor och strikta diet som en inre oro inför jämförelser med 
sina vänners kroppar under kommande semester. Westerberg Jacobson (2010) skriver i sitt studiere-
sultat att en av riskfaktorerna till att kvinnorna i deras studie skall utveckla en ätstörning är om de har 
högre BMI än sina vänner och en önskan att gå ned i vikt. Vi tolkar även Johannas strikta diet och 
träning utifrån Freses beskrivning av kontrollteorin som ett beslut och planering inför hennes uppsatta 
mål. Freses teoretiska syn talar för att en person tar kontroll över saker hon själv kan påverka för att 

       Flera av de sjuka kvinnorna berättade att deras sociala nätverk förändrades i samband med sjuk-

andra event eftersom att hennes planering och kontroll rubbades då. 
Frese (1996) menar att individens kontrollbehov formas utifrån hur stor inverkan omgivningen har. 

utesluta sådant. Frese menar i sin kontrollteoretiska beskrivning att då omgivningen skapar friktion i 
individens kontrollerade rutiner uppstår en djup ångest och förtvivlan hos personen. Vi ser att Linas 
strikt kontrollerade vardag rubbas då hon blir bjuden till middagsevent och liknande.
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       Lina berättade under intervjun att hon mådde bra av att ha ett ”anorektiskt tänk” eftersom hon 
kände sig duktig när hon undvek att äta. Hon berättade även hur allting runt omkring henne kunde 
vara kaotiskt, men att hon hade prestationskrav i skola och liknande. Det var ett sätt att inta kontroll. 
Vi ser Linas prestationskrav och kaotiska ”omgivningsmiljö” utifrån Freses (1996) syn på kontrollte-
orin på så sätt att hon byggde upp ett kontrollbehov för att lyckas hantera sin vardag. Kvinnans berät-
telse färgar hur hon intar kontroll över de delar i vardagen som omgivningen inte kan påverka, hennes 
prestation i skolan, hennes matvanor och liknande. 

Ätstörningen i vardagen

hade så mycket kraft över mig. Jag valde bort så otroligt mycket av värde. Familj, vänner och kärlek 
och allt detta för att uppnå den perfekta kroppen.” Utifrån Freses (1996) kontrollteoretiska syn sker 
personens handlingar som en hel sekvensserie där planering, beslut, kontroll och mål inräknas. Vi 

-
ingssekvens för att få full fokusering på att uppnå den perfekta kroppen.

”Utan min kropp var jag ingenting” uttryckte Michelle vidare under intervjun angående hur hennes 
ätstörning påverkat hennes vardag. Vi tolkade Michelles yttrande som att hon hade en låg självkänsla 
och tog därmed kontroll över sin kropp i form av bantning kombinerat med träning. Eresund och 
Wrangsjö (2008) menar att enligt deras systemteoretiska syn samspelar individens inre tankar, känslor 
och förändringar. Vi ser Michelles känsla av oduglighet utan den ”perfekta” kroppen som ett negativt 
tankemönster baserat på en låg självbild som i sin tur påverkade hennes rutiner i vardagen. En vilja att 
ta makt över situationen utgör ett kontrollbehov skriver Frese. Vi ser Michelles träningsmani som en 
förändringsåtgärd som baserats på en förvrängd självbild. Vi ser likheter mellan Michelles uttalande 

-

sig själva och känna sig tillräckliga och bra nog. 
En gemensam nämnare hos kvinnorna i vår studie är att deras vardag till stora delar bestod av pla-

dagar för att kunna äta och spy om vartannat, allt för att inte mista kontrollen över sin egen kropp. 
Sanna berättade även hur större delar av hennes vardag handlade om att planera var, när och hur hon 
skulle få möjlighet att kräkas. Hon berättade vidare att hon planerade kräkningarna före måltiden, 
men menade att det var efter att hon kräkts som hon uppnådde en känsla av kontroll och välbehag. Vi 
ser kvinnornas kontrollbehov och planering utifrån Freses (1996) kontrollteoretiska syn som ett sätt 
att ta kontroll för att uppnå egna mål och behov. I Sannas och övriga kvinnor i vår studies fall hand-
lade detta om att inta strikt kontroll över sina egna kroppar.

Marlene berättade under intervjun att hon till en början åt normala matportioner men att det sedan 

menar att hennes kräkningar blev en ”åtgärd” för att dämpa sin inre ångest och vridna självbild utifrån 
Freses (1996) kontrollteoretiska syn.

Utifrån Eresund och Wrangsjös (2008) syn på systemteorin där en individs inre känslor och 
tankemönster samspelar kan vi förstå att samtliga kvinnors berättelser grundas i svag självkänsla och 
dålig självbild, vilket de kontrollerat på olika sätt i form av kräkning, träning och annat självdestruk-

dåliga självbild sätts i samspel på olika sätt och blir därmed mycket påträngande i deras vardag. 

Behandling och slutet
Kvinnorna i vår studie var sjuka i allt mellan 2-15 år. Samtliga kvinnor utom en berättade att det 
dröjde lång tid innan de nådde en sjukdomsinsikt. Minuchins (1992) teori om anorexia och familje-
band beskriver hur ätstörningen efter en längre tid blir en del av personens funktionella vardag, vilket 
kan leda till ett förhindrat tillfrisknande. Författaren menar att då sjukdomen blir en etablerad del i 
vardagen kan det uppstå oro om den skulle utebli. 
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Minuchin menar vidare att ätstörning är en sjukdom man lever med en längre tid, ibland hela sin livs-
tid vilket gör att det blir en del av den sjukes identitet. Då man lever i nära relationer inom en familj 
eller i ett samboskap anpassas vardagen utefter sjukdomens olika symtom. När sjukdomen varit en 
del i vardagen under en längre tid riskerar den att bli så pass accepterad att den tillslut blir en del av 
relationens funktion. Utan sjukdom, ingen funktionell vardag. Ätstörningen blir en del i relationens 
samspelsmönster skriver Minuchin. 

hjälp. Hon berättade att hennes första tanke var att hon på egen hand skulle bli frisk från sjukdomen 
genom att minska sina kräkningar och då succesivt bli frisk. Vi ser Sannas tankesätt utifrån Forsberg 

”hjälpvägar”. Författarna uttrycker ”hjälp till självhjälp” och menar att empowerment kan ses som ett 
förhållningssätt som sätter i gång en individs inre processer som strävar efter ett förstärkt självförtro-
ende och inre styrka. Vi ser Sannas tankemönster utifrån Bergmark och Lundströms (2006) beskrivn-
ing av empowerment som tillämpningssätt på så sätt att hon ville vidmakthålla sin kontroll över den 
egna kroppen samtidigt som hon skulle nå fram till ett tillfrisknande. Bergmark och Lundström menar 
att individen på så sätt behåller den egna makten och bidrar med egna resurser i behandlingen. 
     Nilsson (2007) har i sin studie gällande behandling för kvinnor med ätstörningar presenterat ett 

professionell hjälp. Nilsson visar i sin studie att kvinnorna upplevde sig själva som betydelsefulla för 
den tillfrisknande processen, att det var viktigt att de själva var aktiva i behandlingen. Studien visar 
att en kombination av behandling, sociala kontakter och egen aktivitet var viktigt för tillfrisknandet. 
De likheter vi kan se mellan Sannas uttalande och kvinnorna i Nilssons studie är att vi upplever San-
nas förskjutning av professionell hjälp som en rädsla för att mista kontrollen över sin sjukdom och 
därmed den egna kroppen. Hon ville kort sagt vara delaktig i behandlingsprocessen. 
       Michelle berättade under intervjun att hennes dåvarande partner ansåg att hon var besatt av trän-
ing och kost. Michelle beskrev hur hon ibland vaknat upp på nätterna i ren panik. Kvinnans partner 
kontaktade till slut en ätstörningsklinik då Michelle var i uppenbart behov av professionell hjälp. ”Till 
en början mådde jag bara sämre ...” berättade hon. Vi ser Michelles berättelse utifrån Freses (1996) 
kontrollteoretiska syn som menar att individens kontrollbehov stärks då omgivningen har uppenbar 
inverkan på personens ”revir” som att hennes dåvarande partner tog kommandot över situationen, 

studie blev den egna sjukdomsinsikten, professionell hjälp och egen motivation avgörande för ett 
tillfrisknande. I Karlssons och Nevonens (2012) studie kan vi se att kvinnornas motivation och att 
behandlingen utfördes på frivilliga grunder blev avgörande för resultatet. 

”hotade” med att berätta om Marlenes ätstörning för deras gemensamma föräldrar. Marlene berättade 
vidare att hon greps av rädsla och oro för vad som skulle kunna ske, hon var rädd för deras reak-
tion och kände en skam inombords. Marlenes rädsla inför eventuell reaktion och förändringar inom 
familjen ser vi utifrån Minuchins teori om familjeband och anorexi som en rädsla för att det skulle bli 
friktion i familjens samspel om sjukdomen skulle uppdagas, behandlas och sedan utebli. Minuchin 
menar att sjukdomen kan ha blivit en stor och viktig del av samspelet i familjen och att då det sker 
förändringar i sjukdomsprocessen riskerar det även att bli förändringar i familjens samspel. Vi ser 
även systerns ultimatum och ”hot” utifrån Eresund och Wrangsjös (2008) systemteoretiska syn på 
så sätt att även övriga familjemedlemmar har påverkats av Marlenes ätstörning och dess symtom. 
Därmed vill systern att Marlene ska bli frisk så att familjen kan må bra tillsammans. 

Hur den gemensamma vardagen påverkas
Samtliga anhöriga vid gruppintervjun menade att ätstörningen påverkade hela familjens och sam-
boskapets funktionella vardag i varierande utsträckning. De berättade att saker som tillit och förtro-
ende har satts på prov i samband med sjukdomen. Enligt Eresund och Wrangsjö (2008) ingår varje 
enskild individ i ett mänskligt system där alla berörda personer påverkar varandra. Sker en förändring 
i en av systemets delar påverkas samtliga. Vi ser att den bristande tilliten och det sviktande förtroendet 
till den sjuka familjemedlemmen är orsaken till att det blivit friktion i familjernas funktionella vardag.
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Klas, sambo till kvinna med ätstörning, berättade att sjukdomen var en del av deras gemensamma 
vardag. Han upplevde det svårt att yttra sig om hur sjukdomen påverkade deras vardag då de nu hade 
levt med den under en lång tid. Han hade nått fram till en acceptans av hur vardagen såg ut. Utifrån 
Minuchins (1992) teori ser vi att ätstörningen blivit en del av samboparets vardag eftersom att Klas 
uttalande visar att den sjuka sambon inte längre blir bekräftad för sin identitet utan för sin sjukdom. 
Minuchin beskriver hur sjukdomen blir en del av individens identitet, sjukdomen representerar per-
sonen och blir på så sätt en del i relationens balans. Författaren skriver även att när sjukdomen blivit 
en del av relationens funktion förhindras även tillfrisknande på så sätt att om sjukdomen skulle utebli 
skulle det även bli rubbning i relationen.

Även Charlotte, syster till kvinna med ätstörning, menar att sjukdomen är systerns personlighet, 
att deras gemensamma fritid numera består av enbart träning. Som syster påverkas Charlotte av detta 
på så sätt att hon saknar sin syster och deras tidigare gemensamma intressen. Charlotte valde enligt 
sin berättelse att acceptera att deras gemensamma fritid numera endast bestod av träning. Utifrån 
Minuchins teori om anorexia och familjeband ser vi att i och med att Charlotte väljer att bli en del av 
systerns nya livsstil blir även sjukdomen en del i deras samspelsmönster. Charlotte berättade att hon 
även valt att följa med systern till träningen i hopp om att uppnå en förståelse för systerns beteende. 

försöka förstå sina sjuka syskons tankar och beteenden. Vi ser att Charlotte delvis accepterar systerns 
nya intresse för träning och väljer även att följa med för att hon ska kunna förstå henne. 

Birgitta berättade även att hennes dotters personlighetsdrag förändrats under sjukdomen. Mam-
man berättade vidare att hon upplevde dottern mer introvert nu än tidigare. Hon förklarade att dot-
terns sociala nätverk hade minskat och att hennes sociala relationer har ändrats eller upphört helt. 
Vi ser dotterns förändrade sociala kompetens som en del i en identitetsförändring enligt Nilssons 
(1996)  identitetsteoretiska syn. Författaren menar att en individs identitet ständigt bör bekräftas av 

grupp hon ingår i. Då mamman berättar att hennes sociala nätverk har minskat ser vi utifrån Nilssons 
identitetsteoretiska syn att även dotterns möjligheter till sociala jämförelser uteblivit och därmed har 

ingår i har nu denna identitet gått förlorad i samband med att hennes sociala nätverk minskat. Vi kan 
på så sätt se att dotterns tilldelade identitet som utmärktes av en hög social kompetens har försvunnit 
med sjukdomen och förändrats till att bli märkbart mer introvert. 

Att leva som anhörig till en person med ätstörningsproblematik
Birgitta berättade även att hela middagsmomentet blev till ett ansträngande projekt för hela familjen 
i och med dotterns ätstörning. Övriga familjemedlemmar blev påverkade och upplevde en tyngande 
känsla kring varje middagstillfälle. Vi ser Birgittas beskrivning av middagen utifrån Eresund och 
Wrangsjös (2008) systemteoretiska tänkande att samtliga familjemedlemmarnas känslor inför midda-
gen påverkas av den sjuka dotterns förhållande till mat, eftersom de enligt författarna ingår i ett män-
skligt system. När den sjuka dotterns känslor inför mat förändras blir det även friktion i familjerela-
tionerna, detta då samtliga familjemedlemmars tankar och känslor samspelar och påverkar varandra. 

beträffande orsaker till den komplexa sjukdomen. Birgittas yttrande kring den ansträngande middagen 
-

mar. Det vi ser är att de inte vet hur de skall agera för att dottern och hela familjen skall uppleva 
middagen som behaglig och tillfredställande. 

Klas, sambo till kvinna som lever med en ätstörningsdiagnos, berättade att de första tecknen han 
såg på sjukdomen var att sambon vägrade att äta när hon inte hade full kontroll över samtliga ingre-
dienser i maträtten. Klas förklarade vidare att sambon hade ett markant kontrollbehov och det kunde 
därmed bli en incident på grund av att hon inte hade full insikt i matlagningen. Vi ser Klas sambos 
uppförande utifrån Freses (1996) kontrollteoretiska syn som att sambon inte lyckas hantera sin inre 
ångest då hennes omgivning (Klas) har inverkan på den mat hon ska äta. Kvinnan miste sin kontroll 
då hon inte hade full insikt i maträttens ingredienser. Enligt Freses kontrollteoretiska synsätt vill per-
sonen ha full kontroll utifrån egen planering, egna beslut i sin strävan efter att nå sina egna mål. Vi 
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ser Klas sambos mål som en strävan efter viktminskning då han tidigare i intervjun berättade att hon 
strävat efter att bli smalare. Vi ser även att kvinnan vill planera sin egen mat och har kontrollbehov 
av planering och besluttagande. 

Professionellt stöd till nära anhöriga
Peter, sambo till kvinna med ätstörning ansåg att den inblick han fått i sin sambos behandling var 
mycket liten. Han menade att då hans sambo är fyllda 18 år avgör hon själv hur mycket han får delta 
i behandlingen och inte. Peter berättade vidare hur maktlös han ibland kan känna sig då även han 

konkret hjälp då behandlingen främst fokuserade på den sjuke. Utifrån Peters uttalande kan vi se vissa 
-

plever en maktlöshet då de inte är kapabla att hantera situationen på hemmaplan. Resultatet av deras 
studie visar även att många av föräldrarna anklagar sig själva för dotterns sjukdom. Vi ser Peters 
yttrande som ett uttryck för oro och vilsenhet då han är i behov av hjälp för att lyckas hantera deras 
gemensamma vardag. Peter menade att även han var drabbad av sjukdomen då de lever i samboskap. 
Utifrån Eresund och Wrangsjös (2008) systemteoretiska syn ingår Peter med sambo i ett mänskligt 
system där deras känslor, handlingar och tankar påverkar varandra. Då Peters sambo lever med en 
ätstörning ser vi att även Peter drabbas av den psykiska och fysiska påfrestning som sjukdomen för 
med sig. Det vi ser är att Peters mentala hälsa blir ostabil i och med oron för sambons sjukdom. 

Birgitta, mamma till dotter med ätstörning berättade även hon hur sjukdomen påverkat både henne 
och hennes man i större utsträckning och att det enda stöd som riktats till dem är den anhöriggrupp de 
själva fått köa till och betala för. Utifrån Ingelstams (2002) systemteoretiska syn samspelar olika indi-

-
tas familj med man och barn är ett mänskligt system där deras tankar och känslor påverkar varandra. 
Det vi kan se är att dotterns tankemönster och förändrade vardag påverkat föräldrarnas relation på så 

och en kontrollgrupp där de studerat hur äktenskapliga förbindelser påverkas av att ha en ätstörning 
-

gar för äktenskapet. Vi kan se viss likhet med det Birgitta berättade då hon förklarade att relationen 
mellan henne och hennes man har blivit mycket ansträngd i samband med sjukdomen.

DISKUSSION

Syftet med vår studie var att belysa hur en ätstörning kan yttra sig i och påverka kvinnors vardag. 
Syftet var även att skildra hur nära anhöriga till kvinnor med en ätstörning upplever att vardagen 
påverkas av sjukdomen. Slutligen undersöktes vilket stöd de kvinnor som lever med en ätstörning och 
anhöriga till kvinnor med denna sjukdom upplever att de behöver. 

Ätstörningens yttrande i vardagen för den sjuke
De deltagande kvinnorna i vår studie var mellan 13 – 21 år gamla då de blev sjuka i sin ätstörning. 
En gemensam nämnare hos alla kvinnorna var att deras ätstörningsdebut på ett eller annat sätt var 
förknippat med visst kroppsmissnöje. Enligt Westerberg Jacobssons (2010) forskning var 7-20åriga 

studie utvecklade sin sjukdom. 
I vår studie framkommer det att ätstörningar yttrar sig olika för kvinnorna beroende på vilken form 

som blir en process som utvecklas för att sedan rota sig fast och styra kvinnornas vardag. Vi vill 
lyfta fram att ätstörning UNS inte innebär att personen är mindre sjuk. Vi vill påminna om Sanna i 
vår studie som hade denna diagnos. Det viktigaste för henne var att få fortsätta kräkas och att ingen 
skulle få ana att hon var sjuk. Som hon själv beskrev det ”jag spydde oavsett vart jag befann mig”. 
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skillnader gällande symtom mellan dessa två kvinnor. Vi kan även se stora likheter mellan Sanna 
och övriga kvinnor i vår studie gällande hur ätstörningen påverkar dem som individer mentalt. En 
ätstörning påverkar i hög grad en kvinnas vardag och ger henne både fysiska och psykiska åkommor. 
De planerar både kost, kräkningar, träning och umgänge med andra och de kontrollerar noga sitt mat-

matintaget och de ställer höga krav på och gör stora ansträngningar för att leva upp till sitt uppsatta 
kroppsideal. Vi tolkar det som en slags besatthet och perfektionism kring sitt utseende och sin kropp. 
De kämpar med inre strider och psykiskt dåligt mående i form av depression, nedstämdhet, isolering, 
kontrollbehov, personlighetsförändring, dålig självkänsla, förändrad självbild och de kämpar med 
att få vardagen att fungera, tillsammans med sin sjukdom. Vi kan se att ätstörningen blir kvinnornas 
huvudsakliga fokus, antingen genom deras egen vilja alternativt oförmåga att försöka bli fri från eller 
att kunna välja bort sjukdomen. 

-
sproblematik kämpar med det sociokulturella trycket i vardagen. Westerberg Jacobsson (2010) skrev 

-
tiken. Detta är något som även vi kan se i vår studie då kvinnorna strävar efter ett kroppsideal som 
kan kopplas till det smalhetsideal som råder i dagens samhälle. 

Vi fann en intressant upptäckt i vår studie. De anhöriga i vår studie som har en närstående som 
lever med bulimia eller ortorexia var alla eniga om att personen är utåtriktad och målmedveten och 
att detta tydligt märks i sociala sammanhang. Samtidigt menar Högdahl (2011) att en ätstörning är 
påfrestande både för individens fysiska och psykiska hälsa och att den försämrar individens sociala 
förmåga. De anhörigas uppfattning om den sociala förmågan skiljer sig alltså åt mot vad litteraturen 

prioriterade bort vänner och socialt umgänge. Uppfattningarna om den sociala förmågan går alltså 
isär.  

Ätstörningens påverkan på nära anhöriga
Både vår studie och tidigare studier visar att nära anhöriga och familjerelationerna blir starkt påverkade 
av ätstörningen (Areemit, Katzman, Pinhas & Kaufman 2010; Latzer, Lavee & Gal 2009: Whitney, 
Murray, Gavan, Todd, Whitaker & Treasure 2005). Marlene i vår studie berättade att hennes syster 
ställde ett ultimatum. Att hon måste söka hjälp annars skulle systern berätta om ätstörningen för deras 
gemensamma föräldrar. Vi kan se likheter mellan vår studie och studien som utfördes av Areemit 

uppstår. Samtidigt uppger de att de känner en djup medkänsla och kärlek för sitt syskon. Charlotte, 
syster till en kvinna som lever med en ätstörning, uppgav att hon försöker förstå sig på sin systers 
tankemönster. Vi drar slutsatsen att detta i grunden handlar om den djupa medkänsla och kärlek de 
känner men även oro kring sjukdomen. 

De anhöriga i vår studie uppgav att de känner sig maktlösa, att vardagsrutiner förändras och att de 
upplever att deras relationer sätts på prov, i synnerhet i form av tillitsproblem. Anhöriga vill känna 
sig delaktiga i sjukdomsförloppet och behandlingsprocessen men upplever att de blir utelämnade 
och inte får tillräckligt med professionellt stöd för att uppnå en hanterbar vardag. De påverkas både 
fysiskt och psykiskt av att deras dotter, sambo eller syster lever med en ätstörning.

En viktig aspekt att lyfta fram ur vårt resultat är att de anhöriga blir utestängda ur behandling-
sprocessen när den sjuke fyllt arton år. Samtidigt menar Davidsson och Lillman Ringborg (2001) 
att det är viktigt att anhöriga får kunskap om sjukdomen och behandlingen för att kunna hjälpa sin 

den berörda familjen och sjukvården. Vi menar att tilliten i relationerna återigen sätts på prov genom 
att de blir tvungna att lita på vad den sjuke säger om behandlingen. Författarna skriver vidare att 
anhöriga kan bli smittade av ätstörningen och bli så kallade ”medsjuka”. Om så är fallet menar vi att 
behovet av ett gott samarbete mellan sjukvården och berörd familj blir ännu större. 

I Latzer, Lavee och Gals (2009) studie framkom det att föräldrar till döttrar som lever med en ät-
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störning har sämre äktenskaplig kvalitet än de föräldrar vars döttrar är friska. Glant och Glant (1992) 

ett tillfrisknande hos det sjuka barnet. Sjukdomen och symtomen har blivit en del av vardagen och 
så länge barnet är sjukt så förändras inte familjens samspelsmönster. Detta får oss att undra om ät-
störningsproblematiken beror på insnärjda familjemönster eller om det är ätstörningen som skapar 
insnärjda familjemönster.  

Hjälp och stöd
I resultatet kan vi se att kvinnornas egen sjukdomsinsikt i kombination med professionell behan-
dling med inriktning på ätstörningsproblematik är en förutsättning för att bli frisk från sjukdomen. 

-

lever med ätstörningen dagligen, fast på ett indirekt sätt och de önskar mer stöd än de i dagsläget får. 
De anhöriga berättade att den stödinsats de får i anhöriggruppen kostar 680 kronor per tillfälle 

ställas krav på rimlig vårdavigt och kortare väntetider. Vidare bör det spekuleras i om denna stö-
dinsats borde ingå i sjukförsäkringen. Detta får oss att ifrågasätta om socialarbetarna inom området 
har den kompetens som krävs för att ge den evidensbaserade praktik som klienterna är berättigade 
i och med den höga avgiften. För den höga kostnaden bör socialarbetare ständigt vara uppdaterade 
kring den senaste forskningen samt ha en gedigen vidareutbildning kring ämnet. Kunskapscentrum 
erbjuder exempelvis personal inom skola, vård och omsorg en grundläggande utbildning om ätstörn-
ing. De erbjuder även utbildning i strukturell analys av socialt beteende (SASB): teori, forskning 
och klinisk användning vi ätstörningar samt en högskoleutbildning på 7,5 poäng i samarbete med 
karolinska institutet (Högdahl, 2011). Vi ställer oss undrandes till varför det ska behöva vara en kost-

behandlingsinsatser som fungerar. Gör det då så stor skillnad mellan att uppsöka en ”vanlig” kurator 
gentemot en specialistklinik för just ätstörningsproblematik? 

Resultatet av vår studie tyder på att professionell hjälp är en förutsättning för att kunna bli frisk 
från sjukdomen och för att anhöriga ska klara av sin vardag. Alla kvinnorna utom en var sjuka i tio år 

är så pass allvarlig, utbredd och psykiskt påfrestande att den därför bör uppmärksammas ännu mer än 
vad den gör idag. 

Enligt Westerberg och Jacobssons (2010) studie så kan bland annat hög självkänsla och hälsosa-
mma attityder till mat skydda en individ mot att utveckla en ätstörning. Kvinnorna i vår studie up-

självkänsla. Samtidigt uppgav alla utom en att de kan få tillbaka de osunda tankarna kring mat ibland. 
Som Lina uttryckte det, ”som en liten djävul på axeln som jag brukar säga”. Att kalla sig frisk el-

smalhetsidealet i vårt samhälle. Att banta har idag blivit något naturligt och många gånger klassas det 
som sunt. Vart går gränsen mellan att vara frisk och sjuk, vem avgör det och går det att bli helt frisk 
om du en gång levt med en ätstörning?  Kan de verktyg de fått i sin behandling och den förbättrade 
självkänslan och attityden till mat skydda kvinnorna från att bli sjuka igen? 

Vi anser härmed att vi har uppnått syftet med vår studie då vi genom resultatet besvarat samtliga 
tre frågeställningar genom att skildra de anhörigas och de sjuka kvinnornas upplevelser kring ätstörn-
ingsproblematiken samt presenterat behovet av stöd.

Slutsatser 
Vi har kommit fram till att en ätstörning är en komplex sjukdom som förändrar den sjukes vardag.  
Kvinnor som lever med en ätstörning påverkas både fysiskt och psykiskt. Deras sociala förmåga 
försämras eftersom ätstörningen styr deras liv. En ätstörning kan utvecklas till en annan ätstörning 
under sjukdomsförloppets gång och symtomen kan även variera från en tid till en annan. Under ät-
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av anorexia. Till UNS räknas de diagnoser där inte alla kriterier uppfylls för anorexia och bulimia, 
men några av dem. Detta gör dock inte personen mindre sjuk. Rädsla, isolering, kontroll, destruktivt 

verkar mycket centralt för ätstörningar.  Ätstörningen visar sig bli en del av deras identitet och blir 

professionell behandling och ska försöka arbeta bort ätstörningen försvinner således en del av både 
-

ma mänskliga system som tidigare. Efter avslutad behandling har kvinnorna visat sig få en starkare 
självkänsla. Dock verkar de få anstränga sig genom att hålla den i balans så inte de ”osunda” tankarna 
tar över. Vi har även kommit fram till att ätstörningen inte endast styr den sjukes vardag, utan även 
nära anhörigas. De påverkas både fysiskt och psykiskt av sjukdomen och måste anpassa sig för att få 
vardagen att fungera tillsammans med sin sjuka närstående. Anhöriga måste lära sig nya strategier för 
att hantera sjukdomen och få vardagen att fungera. Då alla berörs av sjukdomen bör även anhöriga 
inkluderas i behandlingsprocessen. Men även för att behandlingen ska ge gott resultat för samtliga 
berörda. 

Egen sjukdomsinsikt, motivation och professionell behandling med inriktning på ätstörningsprob-
lematik verkar vara en förutsättning för att den sjuke ska kunna bli frisk från ätstörningen. Profes-
sionell behandling med inriktning på ätstörningsproblematik verkar även vara det stöd som de an-
höriga är i behov av för att få vardagen att fungera. Ett gott sammarbete mellan vården och familjen 
verkar vara centralt för ett givande resultat.

-

Metoddiskussion
Att använda en kvalitativ metod för denna studie var lämplig för att kunna få en tydligare bild av 
kvinnornas och de anhörigas vardag. Dock kan resultatet ha påverkats till viss del av att tre av de 
fem kvinnor som levde med en ätstörning intervjuades via mail. Det kan ha påverkat resultatet på 
så sätt att det försvårade möjligheten till klargörande och spontana följdfrågor. De gav inte heller ett 
lika berättande svar som de andra två kvinnorna gjorde. En textmassa gör det inte möjligt att höra 
nyanser av respondenternas berättelser, vilket kan ha medfört att vi misstolkat något kvinnorna sagt. 

återkomma med följdfrågor. 
Vi valde medvetet att intervjua kvinnorna enskilt, av etiska skäl då ämnet ätstörningar kan up-

plevas som känsligt. Med tanke på ämnet kan dock kvinnorna ha valt bort att delge oss viss informa-
tion, vilket kan ha påverkat resultatet. Det kan däremot ha underlättat för kvinnorna som besvarade 
frågorna via mail av den anledningen. 

En av respondenterna i anhöriggruppen var betydligt mindre aktiv än övriga i diskussionerna som 
fördes i gruppintervjun. Det hade varit intressant att få höra mer om hans upplevelser kring sjukdo-
men då vi tror att detta kan ha påverkat resultatet till viss del. Varje respondents svar är viktigt för att 
uppnå en helhetsbild och för analysen. 

En av de studier vi valt är utförd i Israel. Latzer, Lavee och Gal (2009) undersökte där hur familjere-
lationer kunde påverkas av en ätstörning. De kulturskillnader som råder mellan Sverige och Israel är 

oavsett kultur. Vi är dock medvetna om att familjekonstellationerna och traditionerna kan se olika ut 
mellan dessa länder, men vi anser att vårt resultat inte påverkats av detta då andra studier fått fram 
liknande resultat, att familjen i sin helhet och i hög grad påverkas av ätstörningen.  

Vi är medvetna om att resultatet inte är generaliserbart eftersom urvalet var litet. Vi ville uppnå ett 
djup i resultatet och valde därför kvalitet framför kvantitet. 
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Förslag på vidare forskning
Då vi uppmärksammat att det inte verkar helt klart vilka orsakerna är till att utveckla en ätstörning, 
vore det högst lämpligt att forska mer kring det. Vidare vore det intressant att forska mer kring olika 

mer klarhet i om ätstörningen beror på ett insnärjt familjemönster eller om det är ätstörningen som 
skapar det. Intressant vore även att belysa hur vardagen kan påverkas av en ätstörning hos män och 

upplevelser. Vi ser gärna att studier görs om vilken kunskap och utbildning socialarbetare har kring 
ätstörningar samt hur de upplever problematiken. Vi föreslår även att undersöka mer djupgående 
kring hur den sjuke upplever att den professionella hjälpinsatsen fungerat. Vi hade velat utöka vår 
studie med detta för att på så sätt fått mer material till att kunna analysera och diskutera kring vilka 

de fungerar eller inte (Ghaderi, 2012). Vidare forskning kring detta vore därför önskvärt då vi anser 
att det är relevant för att hela tiden utveckla och erbjuda en god evidensbaserad praktik. 
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Intervjufrågor för semistrukturerade intervjuer

 (Fråga 1-3, bakgrundsfrågor)

1. Hur gammal är du? 
2. Vilket civilstånd har du? 
3. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? (arbetslös, jobb, studier etc.). 

(Fråga 4 – 10, klargörande frågor)

5. Hur lång tid tog det innan du insåg att du är/var sjuk?
6. Hur insåg du det?
7. Vilken typ av ätstörning har/hade du? 
8. Vilka symtom kännetecknar/kännetecknade din ätstörning?
9.  Är du frisk eller sjuk idag? 
10.  Hur länge har du varit sjuk?

(Fråga 11-15, frågor för att besvara uppsatsens fråga 1)

11.  Hur yttrar/yttrade sig din ätstörning i vardagen? 
12.  Hur påverkar/påverkade ätstörningen din vardag? 
13.  Hur påverkar/påverkade ätstörningen dig som individ? 
14.  Vad anser du är/var jobbigast med din ätstörning? 
15.  Finns det någonting du upplever förvärrar/förvärrade din 
ätstörningsproblematik? Om ja, vad i sådana fall? 

 (Fråga 16- 21, för att besvara uppsatsens fråga 3)

17.  Om nej, varför? 
18.  Vilken insats tror du hade varit bra för dig? 

20.  Vilka är dina erfarenheter och upplevelser av dessa? 
21.  Hur har dessa fungerat för dig?

(Fråga 22-25, avslutande frågor)

22.  Har du några ytterligare frågor eller kommentarer du vill komplettera med
innan vi avslutar intervjun? 
23.  Får vi återkomma till dig om vi har några ytterligare frågor?
24.  Hur har det känts att besvara dessa frågor? 
25.  Hur mår du nu efter att ha deltagit i denna intervju? 

BILAGA 1
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Informationsunderlag till semistrukturerade intervjuer via mail

Hej!

Vi är två kvinnor som läser vid Örebro Universitet och skriver en C uppsats som går under titeln 
”Livet med en ätstörning - krävs stöd för en funktionell vardag?”. Då det inte fanns möjlighet för 
dig och oss att träffas för ett möte så skickar vi med information om hur du skall gå tillväga vid 
besvarande av intervjufrågorna samt övrig information. 

Du kommer att vara helt anonym vid transkriberingen av dina intervjusvar. Vi kommer inte att 
benämna dig vid ditt korrekta namn varken i intervjun eller till vår handledare. Det är bara vi som 
kommer att ta del av dina personuppgifter, ingen kommer därmed att kunna knyta an svaren till just 
dig. 

Vi bifogar den intervjuguide som vi använt oss av i resterande intervjuer, ni alla besvarar samma 
frågor. Om fallet skulle vara så att du känner att du vill välja bort någon eller några av frågorna är 
det helt okej, du är även varmt välkommen att utveckla dina svar med egna berättelser om du så vill. 

Syftet som styr vår studie:
Syftet med vår kvalitativa studie är att belysa hur en ätstörning kan yttra sig i och påverka kvinnors 
vardag. Syftet är även att skildra hur nära anhöriga till kvinnor med en ätstörning upplever att 
vardagen påverkas av sjukdomen. Slutligen avser vi att undersöka vilket stöd de kvinnor som lider av 
en ätstörning och anhöriga till kvinnor med denna sjukdom upplever att de behöver. 

Du kan nå oss både via telefon och mail och du har ytterligare frågor eller vill ha någonting mer 
utvecklat kring den bifogade intervjuguiden. 

Mvh. Natasha och Nathalie

BILAGA 2
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Intervjuschema för gruppintervju

Hur mycket information hade du om ätstörning som sjukdom när du insåg att din 
respektive led av detta?

Var det svårt att ta reda på ytterligare information?

Kunde ni före en öppen dialog kring diagnosen?

Fick hon det stöd som du anser att hon var/är i behov av?

Fick du det stöd som du var i behov av?

Påverkade det er gemensamma vardag?

Hur påverkade det i så fall er gemensamma vardag?

Är detta en aktuell sjukdom i er vardag än idag?

Hur har sjukdomens förlopp sett ut? 

Sociala nätverk?

Vet du vilken diagnos av ätstörning din respektive hade/har?

Vilka symtom var/är tydligast?

BILAGA 3


