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Sammanfattning  

 

Syfte: I uppsatsen har kvinnor intervjuats angående sina upplevelser av att tillfriskna 

från ätstörningar där syftet har varit att undersöka vilka faktorer som bidrar till 

tillfrisknande samt att genom dessa faktorer finna faktorer som kan vara till hjälp i ett 

preventivt arbete.  

Metod: Ett kvalitativt tillvägagångssätt har använts för att utforma och utföra intervjuer, 

designen på studien har varit deskriptiv och en halvstrukturerad intervju används. 

Lokalföreningar i Riksföreningen Anorexi/Bulimi –kontakt i Sverige kontaktades och 

förmedlade kontakt till 10 personer som kom att delta i intervjun. För att få delta i 

studien så var kvinnorna tvungna att ha varit friska från sina ätstörningar i minst två års 

tid. Kvinnorna i studien var mellan 22 och 36 år gamla och hade varit friska i 2-16 år. 

Data analyserades och kodades varpå kategorier med liknande teman om vilka faktorer 

som varit betydelsefulla för tillfrisknande bildades. De olika kategorierna 

sammanfattades för att sedan redovisas i resultatet.   

Resultat: Olika faktorer har varit betydelsefulla för personernas tillfrisknande. En 

faktor kom dock att utmärka sig markant och det var betydelsefulla personer i 

omgivningen och personer de mött i behandling såsom behandlare, läkare eller 

psykologer. Det handlade om personer som bidragit till att kvinnorna vågat ta sig ur 

ätstörningen och hjälpt dem till bättre självkänsla, självrespekt och nytt hopp om 

framtiden. Andra viktiga faktorer var bland annat att finna intressen och att åter delta i 

sociala sammanhang och att ta del av litteratur om ätstörningar samt biografier där 

personer som tillfrisknat från ätstörningar delade med sig av sina erfarenheter. 

Slutsatsen är således att den viktigaste faktorn för att tillfriskna från en ätstörning är 

personens omgivning och dess stöd. För att kunna förebygga ätstörningar så bör arbete i 

första hand läggas på att främja barn och ungdomars självkänsla.  
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Abstract   

 

Aim: In this study, women were interviewed about their experiences of recovering from an 

eating disorder - The aim has been to investigate the factors that contributed to recovery and 

with guidance of these factors, find factors that can be used in a preventive intervention. 

Method: A qualitative approach was used to design and conduct interviews, the design of the 

study was descriptive and a semistructured interview was used. The local affiliation of The 

Swedish Eating Disorder Association was contacted and provided contact with 10 women 

who participated in the interview. To participate in the study the women had to be recovered 

from their eating disorder for at least two years. The women who patricipated in the study 

were between 22 and 36 years old and had been recovered for 2- 16 years. Data were 

analyzed and coded then categories with similar themes about the factors that were important 

for recovery wad etablished. The various groups were summarized and are then recognized in 

the results.  

Results: Various factors have been important for recovery. One outstanding factor was people 

in their surroundings and people they met in treatment such as therapist, doctors and 

psychologists. These were persons who contributed to their courage to leave the eating 

disorders and helped them to better self-esteem, self-respect and hope for the future. Other 

important factors included the re- finding of their interests and to be their own selves in social 

contexts. Another important factor was to read literature about eating disorders, and 

biographies about people who have recovered from eating disorders. The conclusion is that 

the most important factor in recovering from an eating disorder is a person´s environment and 

its support. In order to prevent eating disorders, the work in the first place should be given to 

encourage children and young people´s self esteem. 

 

Keywords: Eating disorder, recovery, self- esteem,  
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1. Introduktion  
 

1.1 Definition, incidens, prevalens och utfall 

 

Det är många som lider av ätstörningar i Sverige i dag, både kvinnor och män. Minst 3 % av 

alla unga kvinnor drabbas någon gång av ätstörningar (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa 

och ätstörning UNS), sjukdomarna är att betrakta som ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen 

2009). Främst så handlar det om gruppen kvinnor under 30 år. En ätstörning orsakar ett stort 

lidande för individen, såväl psykiskt som fysiskt och är den psykiatriska störning med högst 

dödlighet med upp till 1-18 % dödsfall. Ätstörningar leder till sjukskrivningar, 

förtidspensioner och stora vårdbehov (Nationellt kunskapscentrum för ätstörningar 2003). 

Kostnaden för sjukvård av patienter med ätstörningar i Sverige har under ett tillfälle 

beräknats, det framkom då att kostnaden för behandling av patienter med ätstörningar under 

1992 var ungefär 200 000000 kr (Folkhälsoinstitutet 1993). 

 

Det talas ibland om att fler drabbas av ätstörningar i världen i dag än tidigare men forskning 

har visat att förekomsten av Anorexia nervosa varit relativt konstant i ungefär 30 års tid 

(Clinton & Norring 2005). Det finns däremot forskning som tyder på att förekomsten av 

bulimia nervosa samt ätstörning UNS (Utan närmare specifikation) har ökat något. Incidens 

för Anorexia nervosa är ca 10-40 nya fall / 100000 unga kvinnor mellan 12- 25 år, incidensen 

för Bulimia nervosa är ca 5-56 nya fall / 100000 unga kvinnor 12-25 år, för ätstörning UNS 

saknas studier angående incidens. Prevalensen för Anorexia är 0,2-0,4 % kvinnor, Bulimia 2 

% kvinnor, ätstörning UNS är sannolikt 2-3 gånger vanligare och av antalet patienter med 

ätstörning är ca 10 % män (ibid). Av dessa ätstörningar är anorexia vanligare i tonåren medan 

bulimi är vanligare efter tonårsperioden. Om dessa siffror stämmer så innebär det att det i 

Sverige finns 10 000 kvinnor med diagnosen Anorexia nervosa, 20 000 med bulimia nervosa 

och 30 000 med ätstörning UNS i de angivna åldrarna. Om man även lägger till män och 

yngre flickor samt kvinnor så hamnar den totala siffran på 100 000 personer som har en 

ätstörning i Sverige i dag (ibid).  

 

 

1.2 Diagnoskriterier och symtom 
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En person med ätstörningar är generellt mycket rädd för att gå upp i vikt och känner sig ofta 

feta fast att de har en helt normal vikt. De ändrar sina matvanor och ägnar mycket tid till att 

tänka på mat, kalorier och hur de ska förbruka maten de ätit, med hjälp av motion, kräkningar 

etc. De isolerar sig ofta och drar sig undan från omgivningen och kamrater. Menstruationen 

blir ofta oregelbunden eller upphör helt (Amenorré), de får svårt att koncentrera sig och sover 

dåligt om natten (Clinton & Norring). 

Faktorer som bidrar till att personer insjuknar i ätstörningar är olika och skiljer sig mycket 

från person till person. De diagnoskriterier som används i Sverige är DSM- IV (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders) en manual av kriterier som täcker alla nu kända 

psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar. Diagnoskriterier för Anorexia nervosa, (se 

bilaga 1), är en låg vikt och 15 % under den förväntade vikten för ålder och kön samt 

menstruationsbortfall. Personen känner stark rädsla för viktuppgång och ägnar mycket tid åt 

att tänka på mat och kalorier. Personerna drabbas ofta av amenorré (menstruationsbortfall) 

eller menstruationsrubbningar och är generellt avmagrad, har insjunkna kinder och mage, torr 

hud, ofta gulfärgad. Personen har ofta behåring (lanugohår) på nacke, armar och ben samt 

låga värden för puls och blodtryck (Clinton & Norring 2002). 

Vid Bulimia nervosa är vikten ofta normal. Enligt diagnoskriterierna (se bilaga 2) hetsäter 

personen mat i perioder för att sedan kompensera intaget av mat med kräkningar, laxermedel 

eller överdriven motion. Personer med bulimi har ofta perioder efter hetsätningarna då de 

bantar och äter mindre kolhydrater vilket leder till minskad frisättning av signalsubstansen 

serotonin i hjärnan. Serotonin inverkar på vårt ätbeteende och hunger och mättnadskänslor, 

låg serotoninnivå kan öka kolhydratsintaget.  Eftersom serotonin nivåerna sjunker hos 

patienter med bulimia nervosa blir hetsätningarna en slags självmedicinering (Ibid).  

Ätstörning UNS är ett samlingsnamn för ätstörningar som inte faller inom ramarna för 

Bulimia nervosa eller Anorexia nervosa, även kallad atypisk ätstörning. För diagnoskriterier 

(se bilaga 3). Det kan handla om en person som uppfyller alla kriterier för Anorexia nervosa 

men som inte har tappat märkbart i vikt eller fortfarande har menstruation eller vid bulimi då 

personen inte hetsäter och kräks vid två tillfällen eller mer per vecka (a.a). 

 

 

1.3 Prognos 
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Att tillfriskna från en ätstörning kan ta lång tid och prognosen varierar från person till person. 

Även om patienten är fysiskt återställd så kan det ta tid innan problematiken inte längre 

besvärar patienten i det dagliga livet. Återfall är även vanligt förekommande under 

tillfrisknandeprocessen (Clinton & Norring 2002).  

Definitionen av tillfrisknande från en ätstörning skiljer sig något beroende på vilken typ av 

ätstörning det handlar om. Vid Anorexia nervosa så kan patienten friskförklaras då denne har 

en normal vikt, menstruation, normala matvanor och inte har uppvisat några andra allvarliga 

ätstörningsproblem (dvs. Bulimia nervosa eller störningar i kroppsupplevelsen), (Ibid).  

I en svensk avhandling från 2007 undersöktes tillfrisknande från anorexia nervosa där det 

visade sig att tillfrisknandet varierade mellan 68 och 85 % (Nilsson 2007). I en metaanalys av 

119 studier mellan 1950-1999 visade det sig att 47 % av personerna blev fullt återställda, 34 

% förbättrades och 21 % utvecklade en kronisk ätstörning (Steinhausen 2002). I en 

uppföljningsstudie från Sverige från 1994 visade det sig att mindre än hälften av patienterna 

med anorexia nervosa var helt återställda efter sex år (Gillberg 1994). 

Hur prognosen för tillfrisknande ser ut skiljer sig alltså över tid och en fråga är vilka faktorer 

som inverkar på tillfrisknandet. I en tidigare studie av kvinnors upplevelse av tillfrisknande 

fann man faktorer som i studien beskrevs som inre och yttre drivkraft. Exempel på den inre 

drivkraften var faktorer såsom att få sjukdomsinsikt och att kunna se sin framtid. De yttre 

faktorerna var exempelvis insatser från vården och omgivningens stöd (Knutsson 2008). 

 

Definitionen av tillfrisknande bör finnas med i åtanke eftersom det i studier har visat sig att 

det inte finns någon gemensam definition av vad begreppet ‖frisk‖ innebär i 

ätstörningssammanhang. Det blir då svårt att bedöma hur många som faktiskt tillfrisknar 

(Björk 20008). Medan vissa studier undersökt tillfrisknade från ätstörningar endast utifrån 

patientens vikt och menstruation så har man i andra studier även undersökt de psykologiska 

faktorerna såsom självbild, perfektion, depression och ångest (ibid). I en studie från 1983 

framkom det även att resultatet för tillfrisknande från Bulimia nervosa kunde variera 29-42 % 

beroende på hur definitionen av frisk betraktades (Abraham, S. F 1983).  

 

I tidigare studier som undersökt viktiga faktorer för tillfrisknande från ätstörning så har 

resultaten varit olika. I en artikel av från 2007 presenterades resultat från en tidigare studie där 

behandlare och patienter svarat på ett formulär och graderat 20 olika delar i behandlingen. 

några viktiga faktorer som kunde påvisas var bland annat självkänsla och en ökad 
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kroppsuppfattning, kunna utrycka känslor och känna förståelse för orsaken till sjukdomen. En 

annan viktig faktor var stöd från omgivning och familj (Buis et al 2007).  

 

 

 

1.4 Prevention av ätstörning 

 

För att kunna utforma förebyggande program så behövs det mer kunskap om varför man 

insjuknar i ätstörningar. Det kan vara svårt att säga precis vad som gör att en person insjuknar 

eftersom det ofta handlar om flera olika faktorer. För att beskriva orsakerna till varför man 

insjuknar i en ätstörning så används ofta en multifaktoriell modell vilken tar hänsyn till 

predisponerande faktorer (biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer). Dessa 

faktorer samspelar under lång tid och kan sedermera bidra till utveckling av ätstörningar 

(Clinton, Norring 2005). Dessa olika faktorer samverkar och en utlösande faktor såsom 

bantning och viktfobi bidrar till att personen slutligen insjuknar. Vidmakthållande faktorer 

såsom svälttillstånd, viktfobi och kräkningar gör att ätstörningen sedan utvecklas i en negativ 

riktning.  

De biologiska faktorerna är sådant som påverkat individen genom genetiska anlag, 

fysiologiska och endokrina processer, (kroppens produktion, insöndrande och påverkan av 

hormoner i kroppen). De psykologiska faktorerna är sådana som påverkat individen genom 

exempelvis trauman, familjemönster och händelser i livet. De sociokulturella faktorerna är 

sådant som påverkat individen genom sociala och kulturella företeelser. De sociokulturella 

faktorerna ses ofta som mycket viktig för förståelse för förekomsten av ätstörningar och även 

en stark riskfaktor med tanke på det slanka skönhetsidealet i västvärlden i dag, vilket ofta 

kopplas samman med insjuknandet i ätstörningar (Clinton & Norring 2002).  

 

Det slanka skönhetsidealet är något som har diskuterats mycket och kopplas ofta samman med 

den press som många kvinnor känner inför sin kroppsform. En kvinna med en slank kropp har 

i västvärlden kommit att relateras till framgång, kontroll och makt (Meurling 2003). Att ha 

övervikt kan i motsats ses som något som är karaktärslöst och avskyvärt och en kvinna/flicka 

som lever i en sådan miljö kan som ett resultat utveckla en stark rädsla för att bli tjock, såväl 

för att det då uppskattas mer att vara slank men kanske även för att slippa bli betraktad som en 

‖dålig‖ människa (ibid). 
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I en studie framkom värdet av att ha en bra självkänsla, att acceptera sig själv för den man är 

och förstå att självvärde inte är kopplat till mat, vikt eller prestationer (Lamoureaux, M, 

2005). 

I de förslag till prevention av ätstörning som finns i dag så betonas ofta vikten av att främja 

självkänsla. I rapporten Ett liv av vikt – fem år senare (Folkhälsoinstitutet 1999) som gavs ut 

1999 så presenterades dessa fyra punkter som exempel på preventiva insatser: 

* Det är viktigt att i preventivt arbete generellt verka för att stärka ungdomars självkänsla, 

självförtroende och förmåga att fatta egna beslut om livsstil och förhållningssätt.  

* Tidig upptäckt och tidig behandling är centrala i ett sekundärpreventivt arbete för 

möjligheterna att ‖stämma i bäcken‖ och vända en påbörjad negativ utveckling med 

förhållandevis små insatser. 

* Information bör riktas till föräldrar och till personalgrupper som möter barn och ungdomar, 

exempelvis inom barnomsorg, skola, ungdomsmottagningar etc. 

* Information om ätstörningar bör inte riktas till barn och ungdomar själva. Den information 

som riktas till dessa grupper bör fokusera på den friska kroppens funktioner och behov. 

Information om vad kroppen behöver i form av mat och näring bör ges i en positiv kontext 

med fokus på det friska (ibid). 

 

1.5 Syfte  

 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som varit viktiga för tillfrisknande från 

ätstörningar såsom Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa och Ätstörning UNS. Genom 

intervjuer med personer som varit sjuka, och som i dag är friska, undersöktes vad de har 

upplevt som värdefullt för sitt tillfrisknande.  

 

 

1.6 Frågeställningar 

 

I uppsatsen har dessa frågor funnits i åtanke för att utforma en intervju och för att få svar på 

syftet: 

 Vad är väsentligt för att kunna ta sig ur en ätstörning?  

 Vilka faktorer upplevs som avgörande och vad anser de om begreppet ‖frisk‖? 

 Finns det faktorer bland intervjudeltagarna med en tidigare ätstörning som kan vara av 

betydelse att känna till inför utvecklingen av folkhälsoarbetet och preventivt arbete? 
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 Vad bör man fokusera på för att förebygga insjuknande i ätstörningar? 

 

 

2. Design, urval och metodval 

 

 

2.1 Design och metodval  

Designen var deskriptiv och kvalitativa data har samlats in med hjälp av intervjuer. En 

kvalitativ metod innebär att personerna som intervjuas får beskriva ämnet utifrån egna 

erfarenheter. Metoden valdes med tanke på att studiens syfte var att undersöka människors 

upplevelse i en viss fråga (Gillham 2008).  

 

 

2.2 Urval och tillvägagångssätt   

Inför studien kontaktades personer som arbetar som mentorer i Riksföreningen 

Anorexi/Bulimi- Kontakt i Sverige. Dessa personer är volontärarbetande och har själva haft 

en ätstörning de tillfriskat ifrån. Målsättningen var att intervjua minst 10 personer med 

erfarenhet av ätstörning. Till att börja med kontaktades ansvarig person för tidningen Insikt 

för att annonsera efter frivilliga personer, Insikt är Riksföreningens medlemstidning som 

kommer ut tre gånger per år. En förfrågan lades även ut på Anorexi/Bulimi- kontakts 

Hemsida, där lämnades även en mail adress som intressenter kunde kontakta. Då det visade 

sig att tidningen skulle komma ut senare än planerat, skickades en förfrågan ut via mail till 

Riksföreningens lokalföreningar för att undersöka om intresse fanns för intervju hos några av 

deras volontärarbetande. I och med att förfrågan skickades ut till lokalföreningarna så 

informerades personerna om att de vid en intervju skulle vara anonyma och har rätt att avbryta 

intervjun om de önskar. De informerades även om att det var en telefonintervju och under 

vilken tidsperiod den skulle äga rum. I mailet medföljde även ett missivbrev, (se bilaga 4). De 

som valde att delta i intervjun kom att få ta del av intervjufrågorna (se bilaga 5) innan själva 

intervjun ägde rum för att få möjlighet att reflektera över frågorna. Frågorna i intervjun 

belyste ämnen såsom tillfrisknande, sjukdomstid och förslag till preventiva insatser. Vid 

intervjutillfället så säkerställdes att deltagarna läst och förstått frågorna, de fick även 

möjlighet att under intervjuns gång ställa frågor om de önskade.  
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2.3 Datainsamlingsmetod  

 

En halvstrukturerad intervju med sju frågor har använts i studien. En halvstrukturerad metod 

innebär att samma frågor ställs till alla intervjuade, typ och form av frågor genomgår en 

utvecklingsprocess för att säkerställa ämnesfokus. Ungefär lika lång tid används per intervju, 

frågorna som ställdes var öppna vilket innebär att deltagarna kunde tala fritt och inte var 

begränsade till svarsalternativ, det fanns även sonderande frågor vilket innebär att den som 

ställer frågorna ges möjlighet att ställa följdfrågor för att förtydliga deltagarens svar (Gillham 

2008). 

Personer som var intresserade skickade ett mail varpå en tid för intervju bokades in. Personer 

från spridda delar av landet kom att delta i intervjun. Intervjun ägde rum per telefon då ett 

fysiskt möte inte var möjligt, intervjun bandades för att sedan transkriberas. När intervjuerna 

var avslutade, bearbetades de utifrån inspelningsmaterialet, intervjumaterialet förstördes 

sedan. För att sammanställa resultatet från intervjuerna användes en kvalitativ innehållsanalys 

vilket innebär att informationen från intervjuerna granskas vartefter viktiga meningar och 

fraser plockas ut, kodas och grupperas i kategorier varpå olika teman formuleras (ibid).  

  

 

2.4 Forskningsetniska överväganden 

 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer gällande information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjandekrav har funnits i åtanke under intervjuns utformande och utförande (Codex 2004). 

Intervjudeltagarna informerades i och med förfrågan angående studiens syfte och vad som 

förväntas av dem vid en eventuell intervju. De fick information om intervjuns förväntade tid 

och att de kunde avbryta sin medverkan i intervjun närhelst de ville samt information om att 

intervjun är anonym och att uppgifterna som samlas in endast kommer att användas till det 

avsedda ändamålet (Gillham 2008).  

 

2.6 Dataanalys 

 

Efter intervjuerna så transkriberades data och det inspelade materialet lyssnades igenom några 

gånger för att sedan förstöras. En kvalitativ innehållsanalys gjordes sedan där data 
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analyserades och kodades varpå kategorier med liknande teman bildades. De olika 

kategorierna sammanfattades för att sedan redovisas i resultatet.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validiteten i denna studie anses vara god eftersom intervjudesignen och frågorna är relevanta 

utifrån studiens syfte, det är även en välbeprövad metod som använts i liknande studier 

baserade på kvinnors erfarenhet av ätstörningar (Gillham 2008). 

Med reliabilitet menar man att studiens resultat ska vara tillförlitligt och kunna ge samma 

resultat i en annan studie med samma syfte och metod (Svenning 2000). 

 

3. Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat, deltagarna kommer att benämnas som K1, K2 och 

så vidare fram till K10. 

 

3.2 Sammanställning av intervjuer 

 

Sjukdomstid  

 

Kvinnorna som deltog i intervjun hade varit sjuka i 1 - 16 år, med ett genomsnitt på 6år. 

Samtliga deltagare ansåg att det var svårt att svara på frågan om sjukdomens längd då de 

upplevde att det är svårt att säga exakt när de insjuknade och när de blev friska. Majoriteten 

av dem hade en period på ungefär 3-6 år där de var som sjukast, sedan följde en tid där de 

kände att de kanske fortfarande mådde psykiskt dåligt och kände sig begränsade i vardagen på 

grund av tankar på mat, träning och kompensation.  

 

 

Värdefulla personer i omgivningen 

 

Den viktigaste faktorn för tillfrisknande, vilken nämndes i 8 av 10 fall var ‖medmänniskor‖, 

olika personer i de ätstörningssjukas omgivning som bidragit till tillfrisknande. Majoriteten av 

deltagarna nämnde att det fanns personer i omgivningen som stöttade dem när de var sjuka, 
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det var någon som visade att de inte tänkte lämna dem och att de inte var ensamma. Det kunde 

handla om familjemedlemmar, släkt, vänner och pojkvän/män som var betydelsefulla för 

deltagarnas tillfrisknande. Det fanns även de som vågade konfrontera dem och ifrågasätta dem 

vilket kvinnorna inte uppskattade när de var sjuka men däremot i dag när de inser vad som 

haft en positiv inverkan på deras tillfrisknande. Många upplevde att det var de personer som 

de minst uppskattade under sin sjukdomstid som de kommit att känna störst tacksamhet 

gentemot i efterhand eftersom de varit ärliga, ställt krav och visat att de inte skulle ge upp. 

Dessa personer var ofta de personer som kvinnorna kände ett starkt motstånd inför eftersom 

de försökte att ‖ta sjukdomen ifrån dem‖. De nämnde också att de uppskattade de personer 

som vågade säga något, de som reagerade och ifrågasatte dem och deras sjuka beteende. De 

upplevde att det fanns många i omgivningen som såg att de mådde dåligt men inte vågade 

fråga hur de mådde vilka de känt en stor besvikelse gentemot.  

 

Andra personer som haft en positiv inverkan på kvinnornas tillfrisknande var de personer som 

de mött i behandling. Det handlade om behandlare (terapeut/sjuksköterska/läkare/vårdare) 

som gjort ett avtryck i personernas liv och som förändrade deras sätt att tänka kring sig själva. 

Många upplevde att dessa behandlare hade förmågan att se den person som fanns bakom 

sjukdomen. De kunde skilja på det beteende som hörde till ätstörningen och det beteende som 

hörde till det friska hos personen. Vissa av kvinnorna kände att de under sin sjukdomstid hade 

tappat bort sig själva och sina personligheter, de visste inte längre vilka de var. Under 

sjukdomstiden hade många av kvinnorna börjat identifiera sig med ätstörningen. De upplevde 

att de inte längre visste vilka de var utan sjukdomen vilket gjorde det svårare för dem att bli 

friska. Vissa av dem hade mött behandlare som kunnat hjälpa dem att finna sig själva och sina 

personligheter vilket de i efterhand har uppskattat mycket.  

 

En otroligt viktig faktor var min mamma, hon var den enda personen som vågade konfrontera 

mig. Det är jag oerhört tacksam för i dag (K7). 

 

En viktig faktor var en kvinna jag träffade i min behandling. Hon fokuserade inte på maten 

som många av de andra behandlarna, hon fokuserade på att hjälpa mig att ta reda på vem jag 

var (K2).  

 

 

Självkänsla och preventiva insatser 
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Samtliga deltagare ansåg att en bra självkänsla var en skyddsfaktor för att inte drabbas av 

ätstörningar. Av erfarenhet som volontärer kunde de säga att samtliga personer som de varit i 

kontakt med och som varit/är sjuka hade upplevt att de haft en låg självkänsla och att det var 

en av orsakerna till att de drabbats. Flera hade upplevt att de inte känt att de var värdefulla 

som personer och många hade upplevt att de behövt vara duktiga och prestera bra i skolan 

eller på annat vis för att vara värdefulla. Vissa av kvinnorna hade även kopplat samman 

duktigheten med att vara smala och vältränade eller att kunna hålla en viss diet vilket bidrog 

till att viktnedgång och avhållsamhet från mat blev ännu en prestation för att känna personligt 

värde.  

 

När jag ändå inte kan vara bra på något, så kan jag i alla fall bli bra på att bli smal (K5). 

 

Jag kände mig bara värdefull när jag presterade, hade jag haft en god självkänsla från 

början så tror jag inte att jag hade blivit sjuk. (K7) 

 

I intervjuerna fick kvinnorna möjlighet att ge förslag på insatser som skulle kunna användas i 

ett preventivt arbete. Samtliga av dem ansåg att det var viktigt att arbeta med att främja barn 

och ungdomars självkänsla och exempel på hur sådana insatser skulle kunna se ut var då 

följande: 

 

 Prata om vilka faktorer som gör att en person är värdefull  

 Diskutera kring känslor som krav och press 

 Uppmärksamma barn för vilka de är i stället för vad de gör 

 Se människan och se möjligheterna hon/han har 

 Workshop – Bodytalk  

 Diskutera kring skönhetsideal och kroppsideal 

 Diskutera medias påverkan på människor 

 

Kvinnorna ansåg att det var viktigt att barn och unga får möjlighet att genom skola eller 

föreningsliv får möjlighet att diskutera kring olika frågor som rör självkänsla, personligt värde 

och personlighet. Exempelvis så ansåg de att det var viktigt att prata om vilka faktorer eller 

egenskaper som gör att en person är värdefull. Detta för att barnen ska få sätta ord på vad de 
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tänker och tycker samt att de tillsammans med vuxna får hjälp att diskutera kring vad som 

faktiskt är bra egenskaper hos en kompis etc. Kvinnorna ansåg även att det var viktigt att 

diskutera kring ämnen som krav och press, kanske är det så att många barn och ungdomar 

upplever en stark press över att vara duktiga i skolan eller på en idrott för att vara värdefulla 

som personer. 

De ansåg även att föräldrar och personal i skolan kunde bidra till mycket genom att 

uppmärksamma barn för vilka de är i stället för vad de gör och vad de presterar. Att försöka 

att se människan och personligheten i barnet och på så vis också kunna se vilka individuella 

möjligheter varje enskild individ har.  

Kvinnorna nämnde även workshopen Bodytalk som är framtagen för att främja självkänsla 

hos barn och unga i åldrarna 11-18. Bodytalk utförs i Sverige av volontärer från 

Riksföreningen Anorexi/Bulimi- kontakt och då ofta i skolklasser eller i idrottsföreningar. I 

workshopen så får deltagarna diskutera kring självkänsla och självförtroende, skönhetsideal 

och medias makt samt ordets makt.  

 

 

Intressen och sociala sammanhang 

 

Många nämnde att en viktig faktor för att de skulle kunna ta sig ur ätstörningen var att de 

skaffade sig intressen eller återupptog intressen som de haft. Flera upplevde att intressen och 

social gemenskap hade minskat eller mer eller mindre uteblivit då ätstörningen tagit en stor 

plats i deras liv. Många hade känt att ätstörningen tagit över deras identitet och på så vis hade 

de även förlorat vetskapen om vilka de var utan den. 

 

För många handlade isoleringen om att de hade en stor rädsla för att hamna i situationer som 

inkluderade mat och ätande. De upplevde att dessa situationer ofta bidrog till många frågor 

om varför de tackade nej till mat eller inte åt vissa saker. Vissa upplevde även att de inte 

kunde säga nej eller inte kunde motstå det som bjöds vilket i sin tur bidrog till ångest.  

 

För vissa handlade det om att de helt enkelt inte längre hade lust eller ork till att umgås eller 

ägna sig åt intressen. Ätstörningen tärde på deras kropp och de kände sig ofta trötta och 

ledsna. För några hade ätstörningen även bidragit till att de utvecklat en depression. Under 

tillfrisknandet var det viktigt att delta i sociala sammanhang och aktiviteter för att komma 

tillbaka till ett normalt liv. 
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Jag har alltid älskat att vistas i naturen och tillsammans med djur, det var då jag började bli 

frisk som jag förstod vad jag hade förlorat på att vara sjuk (K 2) 

 

 

Behandling  

 

Vilken typ av behandling som kvinnorna hade deltagit i varierade bland annat beroende på 

vilken typ av behandling och vård som fanns tillgänglig i det län där de varit bosatta. 

Behandlingen varierade även med tanke på vilken diagnos de hade haft och vad som hade 

ansetts passande. De kvinnor som hade varit sjuka under längst tid hade provat flest 

behandlingsmetoder. Samtliga kvinnor hade behandlats med någon form utav samtalsterapi, i 

de flesta fall med KBT (kognitiv beteendeterapi) men även med psykodynamisk terapi. Oftast 

hade kvinnorna behandlats i öppenvård men vissa hade även deltagit i dagvårdsbehandling 

och sluten vårdbehandling.  

 

Fyra av de 10 kvinnorna hade behandlats i slutenvård på behandlingshem eller på sjukhus, där 

de i första hand fick lära sig att äta igen. För några av respondenterna så fanns måltidsstöd i 

form av personal på sjukhuset eller behandlingshemmet på plats för att stötta dem vid 

matsituationen som en del i behandlingen medan andra fick sitta ensamma eller tillsammans 

med andra ätstörningsdrabbade. I 2 av de 4 fall där kvinnorna vårdats i slutenvård så ingick 

någon form utav samtalsterapi med terapeut eller behandlare.  

 

Olika typer av praktiska behandlingsmetoder förekom även hos några av deltagarna. 

Exempelvis så kunde det handla om bildterapi, ridterapi eller växtterapi. 

Avslappningsövningar och yoga hade varit betydelsefullt för vissa då de upplevde att de 

kunnat hantera ångest på ett annat sätt då de hade redskap för att slappna av. Speciellt 

uppskattat var det hos kvinnorna som haft bulimia nervosa, de upplevde att de kunnat hantera 

sitt ätande på ett mer avslappnat sätt med hjälp av avslappning. De hade även upplevt att deras 

kroppskännedom blivit bättre.  

 

Begreppet frisk 
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Deltagarna uppskattade att de hade varit friska i mellan 2-10 år. Samtliga deltagare var 

skeptiska till definitionen av begreppet frisk och utryckte sig kritiskt angående kriterierna som 

finns för att räknas som frisk. De menade att de inte upplevt sig vara friska bara för att de 

återfått en normal vikt. Vissa hade friskförklarats och kunnat avsluta behandling eftersom de 

var normalviktiga medan de i själva verket inte mådde särskilt mycket bättre än då de var 

underviktiga. Med tanke på att en ätstörning är kategoriserad som en psykiatrisk sjukdom så 

tyckte de att det psykiska måendet borde tillgodoräknas mer i bedömningen av när en patient 

är frisk eller inte.  

 

De upplevde att frågan om hur länge de varit friska var svår att svara på eftersom de enligt 

kriterierna kanske varit friska längre än vad de själva upplevt. Många hade uppnått en normal 

vikt men hade efter det levt en lång tid med ett osunt förhållande till mat och vikt.  

 

När jag äntligen kunde känna att det var jag som bestämde över mitt liv, det var då som jag 

kände att jag var fri från ätstörningen. Äntligen var det jag som var kung över mitt eget liv (K 

1).  

 

Flera av kvinnorna nämnde begreppet ‖fri‖ som ett bättre alternativ till att använda begreppet 

‖frisk‖. Något som många nämnde var att de upplevde att de kände sig fria från ätstörningen 

då de äntligen hade makt över sina egna liv. De kände sig fria då de inte längre var styrda av 

sjukdomen och av rädslan för att bli sjuk igen. De kvinnor som varit friska en kortare tid 

uppskattade att de inte längre kände att deras tankar var styrda av mat och vikt, att de inte fick 

ångest av att äta och att de kunde träna utan tvång. De som hade varit friska under en längre 

tid eller var äldre uppskattade att de kunde känna harmoni i sin kropp, att de kunde leva ett 

‖normalt‖ familjeliv och att de var trygga i sig själva. 

 

 

Vad hade kunnat vara bättre? 

 

Många av kvinnorna uttrycker en besvikelse gentemot den vård och den behandling som de 

tagit del av. Det gällde dock inte all behandling men många hade erfarenhet av att det i vården 

fokuserats för mycket på mat och vikt. En stor fokus lades på att patienterna skulle äta en viss 

mängd mat och på så vis kunna öka i vikt. En av kvinnorna berättade att det fanns viktkrav, 

och dessa skulle uppnås för att patienterna skulle få åka hem vilket gjorde att många gick upp 
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i vikt tillfälligt för att få åka hem. Väl hemma så fortsatte personen att banta och minska i 

vikt. En annan av kvinnorna berättade om hur hon och de andra på avdelningen kunnat svälta 

sig själva eftersom det inte fanns något krav på hur mycket de skulle äta eller att de skulle äta 

upp maten, som de tagit för sig. En av kvinnorna berättade även att man i behandlingen 

använt sig av bestraffning då patienterna inte ätit upp maten. Patienterna blev då tvungna att 

äta något som de ansåg vara förbjudet.  

 

Många av kvinnorna menar med sin besvikelse att de upplevde att vården ofta behandlade det 

fysiska av sjukdomen men inte den psykiska problematiken. Många upplevde även att vården 

släppte dem för snabbt vilket gjorde att de i vissa fall insjuknade i en annan ätstörning eller 

hade andra psykiska problem såsom depressioner och ångest. 

 

 

Sammanfattning av resultat 

 

I studien framkom att den viktigaste faktorn för tillfrisknande från ätstörningar var ‖värdefulla 

personer i omgivningen‖. Den egenskap som karakteriserade dessa personer var framförallt 

ärlighet. Personer med egenskapen att våga konfrontera dem, som sa vad de tyckte och 

samtidigt visade att de inte skulle lämna dem var betydelsefulla samt personer som kunde 

hjälpa dem att finna sin personlighet. 

En annan viktig faktor för tillfrisknande var att hitta tillbaka till intressen och sociala 

samanhang vilket många av dem upplevde att de kommit bort ifrån under sjukdomstiden. Att 

börja umgås med människor och delta i sociala situationer bidrog till att de kunde känna 

delaktighet och fick möjligheten att leva ett ‖normalt‖ liv. 

 

 

4. Diskussion  

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att genom intervjuer med personer som varit sjuka i ätstörning, och 

som i dag är friska undersöka vilka faktorer som kan bidra till tillfrisknande från ätstörning. I 

resultatet av intervjuerna framkom några återkommande faktorer vilka flera av 
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intervjudeltagarna angav i intervjun. Huvudresultatet av studien visade att den viktigaste 

faktorn för att kunna tillfriskna från en ätstörning är människor i personernas omgivning 

(familj och vänner/personer i behandling). Vad som karakteriserade dessa personer var att de 

var ärliga och förtroendeingivande, att de hade förmågan att se personen som fanns bakom 

sjukdomen och skilja på person och sjukdom, att de visade att de inte skulle lämna dem utan 

finnas kvar oavsett vad som hände. Omgivningens stöd har vid flera studier framkommit som 

en viktig faktor för tillfrisknande från ätstörning. Bland annat så har det belysts i en svensk 

studie där patienter och behandlare under behandlingen fyllde i formulär där viktiga faktorer 

för tillfrisknande fanns med. Det visade sig att bland annat familj och omgivningens stöd var 

betydelsefullt för tillfrisknande (Eriksson & Achlatis 2010). I en annan studie framkom det att 

90 % av de svarande angav att den professionella hjälp de fått i terapi var en av de fem 

viktigaste faktorerna för tillfrisknande (Beresin, E. V., Gordon, C, & Herzog, D. B. 1989). I 

en studie granskades sex olika biografier om ätstörningar för att på så vis undersöka vilka 

faktorer som varit viktiga för tillfrisknandet. I studien så framkom dels att omgivningen och 

vårdpersonalen hade en stor betydelse men att det även handlade om andra faktorer såsom att 

få sjukdomsinsikt och att kunna se en meningsfull framtid. Resultatet av studien visade på att 

det inte handlar om en enskild faktor utan om flera samverkande faktorer som tillsammans 

bidrar till tillfrisknande (Knutsson 2008). 

 

Även personerna som intervjuades i denna studie hade även uppskattat litteratur om 

ätstörningar då de kunnat inse allvaret med sjukdomen och vad de faktiskt utsatte sina kroppar 

för, de uppskattade även att få svar på frågor som de hade om sjukdomen och att kunna känna 

att de inte var ensamma om sin problematik. Fler studier där tillfrisknande från ätstörningar 

undersökts har belyst litteratur som en viktig faktor för tillfrisknandet. I en studie där kvinnor 

intervjuats angående tillfrisknande från ätstörning så visade det sig att de upplevt att de sett på 

sitt beteende och sin sjukdom på ett annat sätt då de tagit del av litteratur i ämnet. De hade 

dels känt igen sig i beskrivningar av hur ätstörningar yttrar sig men även förstått allvaret med 

sjukdomen (Lamoureux 2005).  

 

Deltagarna i intervjun betonade alla vikten av att ha en god självkänsla, för att kunna må bra i 

det dagliga livet men även för att förebygga ätstörningar. Vissa menade även att de kanske 

inte hade drabbats av en ätstörning om de hade haft en bra självkänsla. En låg självkänsla har 

i studier kunnat påvisas som en riskfaktor för att drabbas av ätstörningar (Ghaderi 2001), det 

finns även teorier om att en ätstörning bör uppfattas som ett ‖symtom‖ på en låg självkänsla 
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(Silverstone 1992). Personer insjuknar i ätstörning av olika anledningar, det är svårt att säga 

att det handlar om en enskild faktor, det är snarare en kombination av flera olika faktorer 

(Clinton & Norring 2002), där bland annat en låg självkänsla finns i grunden. Låg självkänsla 

i kombination med ett missnöje med den egna kroppen kan bidra till att viktminskning ses 

som en lösning på personens problem, bantning blir då en utlösande faktor (Ibid). 

För flera av kvinnorna i intervjun så hade ätstörningen haft sin början i de tidigare tonåren då 

de upptäckt att deras kroppar börjat förändras, de hade känt sig obekväma med att kroppen 

fick en mer kurvig form. I kombination med att deras kroppar förändrades så upplevde de en 

påverkan av det slanka skönhetsidealet vilket bidrog till att de kände ett missnöje över sina 

kroppar. De trodde dock att om det hade funnits en stark självkänsla hos dem i grunden så 

hade dessa ideal inte påverkat dem lika mycket.  

 

Som nämnts tidigare så förknippas en kvinna med slank kropp i det västerländska samhället 

ofta som framgångsrik och en överviktig ofta som karaktärslös (Meurling 2003). En teori 

angående självkänsla och kropp är att det i västvärlden finns en stark tendens att bedöma 

självvärdet efter kroppsform och vikt. Ett vanligt drag i ett anorektiskt beteende är just att ha 

ett starkt kontrollbehov gällande kropp och ätande (Fairburn 1999). En av kvinnorna i 

intervjun nämnde även att hon tror att kvinnor i allmänhet blir väldigt påverkade av den 

attityd som finns kring våra kroppar. 

 

 

Metoddiskussion  

 

En kvalitativ metod användes för utformandet av studien där telefonintervjuer användes för 

utförandet. I intervjuerna undersöktes kvinnors upplevelse av tillfrisknande från ätstörning där 

syftet var att undersöka vilka faktorer som varit viktiga för dem. Metoden upplevdes som väl 

lämpad för studien, intervjufrågorna besvarades utefter studiens syfte. De öppna frågorna 

gjorde det möjligt för respondenterna att tala fritt utifrån egen uppfattning och eventuella 

följdfrågor kunde ställas för förtydligande och vidare information. Med tanke på syftet så 

hade en enkätintervju inte varit lämplig då exempelvis följdfrågor inte kunnat ställas. 

Telefonintervjun i sig upplevdes som ett bra alternativ då en fysisk intervju inte var möjlig. 

En fysisk intervju hade dock varit mer givande med tanke på att respondenternas uttryck hade 

kunnat medräknas i intervjuns resultat.  
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En möjlig felkälla i studien är att samtliga av deltagarna är aktiva i Riksföreningen 

Anorexi/Bulimi- kontakt. Kvinnorna kan ha liknande upplevelser från volontärarbetet i 

Riksföreningen vilket kan ha påverkat resultatet. Exempelvis så hade samtliga kvinnor 

liknande svar på frågan om preventiva insatser vilket var att de ansåg att förebyggande arbete 

bör utföras genom att främja ungdomars självkänsla. I studien deltog endast kvinnor vilket 

även det kan vara en felkälla, kanske hade en man haft andra upplevelser av tillfrisknande än 

vad kvinnorna hade.  

 

4.3 Slutsatser 

 

Slutsatser som kan dras utifrån studien är att kvinnorna som deltagit i studien upplevt att den 

viktigaste faktorn för tillfrisknande var betydelsefulla personer i omgivningen. En annan 

viktig faktor var att hitta intressen och att åter delta i sociala samanhang. Samtliga deltagare 

ansåg även att en förebyggande faktor för att inte drabbas av ätstörningar är att ha en god 

självkänsla. De ansåg att preventivt arbete bör fokusera på att stärka barn och ungdomars 

självkänsla.  

 

 

4.4 Förslag till vidare forskning  

 

För att få en bild av vad som bidrar till tillfrisknande från ätstörningar så kan ett förslag till 

vidare forskning vara att utföra en mer omfattande studie än vad som bedrivits i denna studie, 

exempelvis genom att utföra en studie där fler kvinnor som tillfrisknat medverkar. En annan 

tanke är att undersöka behandlares (terapeut/psykolog/behandlare) upplevelse av vilka 

faktorer som är viktiga för tillfrisknande. Genom att finna de faktorer som har en positiv 

inverkan på patienters tillfrisknande så kan även viktiga faktorer för preventivt arbete 

upptäckas.  

En viktig faktor för tillfrisknande var att finna intressen och att åter delta i sociala samanhang 

för att kunna leva ett ‖normalt‖ liv. Med tanke på att detta kan vara av betydelse för 

tillfrisknande så kan en idé vara att i behandlingssituationer erbjuda stöd och uppmuntran till 

att finna intressen. Det kan även handla om stöd i vardagliga situationer som hjälp att anpassa 

sig till sociala samanhang.  
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För att färre personer ska drabbas av ätstörningar så visar en stor del av den forskning som 

bedrivs i ämnet i dag att det krävs förebyggande insatser där fokus främst ligger på att främja 

självkänsla och självförtroende (Clinton & Norring 2002). Några förslag till insatser för att 

främja självkänsla beskrivs i resultatet, framförallt angående hur skolpersonal kan arbeta för 

att arbeta för att främja självkänsla bland barn och skolungdomar. Ett projekt vid namn 

Österåkersprojektet har givit exempel på hur detta kan utföras i praktiken (Folkhälsoguiden 

2008). Projektet pågår mellan åren 2008-2012 och har som mål att främja goda matvanor, 

fysisk aktivitet och självkänsla bland barn i grundskolan och därigenom förebygga övervikt 

och stört ätbeteende. I projektet involveras personal på skolorna men även föräldrar och 

barnen själva. För att främja självkänsla så används bland annat en broschyr där personalen 

får vägledning i hur de kan bemöta och uppmuntra elever, bland annat genom att hjälpa 

eleverna att se sina personliga egenskaper och att våga utrycka sina åsikter (ibid.).  

 

Kanske kan denna typ av projekt vara en god inspirationskälla till ett hälsofrämjande 

arbetssätt i skola och för att arbeta preventivt gentemot ätstörningar. För att främja folkhälsan 

i samhället så kan det vara en god idé att introducera hälsosamma vanor bland barn och 

ungdomar, som de i sin tur kan ta med sig in i framtiden. Att rikta hälsofrämjande insatser 

som rör goda matvanor, fysisk aktivitet och självkänsla till barn och ungdomar kan bidra till 

sundare vanor och prevention av ätstörningar.  
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Bilagor: 

 

Bilaga 1: 

 

DSM-IV kriterier för Anorexia nervosa: 

 

A. Vägrar hålla kroppsvikten på eller övernedre normalgränsen för sin ålder och längd (dvs. < 

85 % förväntad vikt). 

 

B. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots undervikt. 

 

C. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad av 

kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga vikten. 

 

D. Amenorré hos menstruerande kvinnor, dvs. minst tre på varandra följande menstruationer 

uteblir. (Mensen anses ha upphört om den endast är till följd av hormonbehandling, t.ex. p-

piller). 

 

Bilaga 2: 

DSM-IV kriterier för Bulimia nervosa 

 

A. Återkommande episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av 1 och 2: 

1. personen äter under en av gränsad tid ( t e x inom två timmar) en väsentligt större mängd 

mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och omständig  

2. personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden (t e x en känsla av 

att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur mycket man äter).  
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B. Återkommande olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, t e x, 

självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, lavemang, diuretika eller andra 

läkemedel, fasta eller överdriven motion. 

 

C. Både hetsätandet och det olämpliga kompensatoriska beteendet förekommer i genomsnitt 

minst två gånger i veckan under tre månader.  

 

D. Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. 

 

E. Störningen förekommer inte enbart under episoder av anorexia nervosa. 

 

Bilaga 3: 

Kriterier för Ätstörning UNS (utan närmare specifikation) 

Typexempel: 

 

Typ 1. För kvinnor, alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda förutom att 

menstruationen är regelbunden. 

 

Typ 2. Alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda förutom att personens vikt ligger 

inom ett normalintervall trots en betydande viktnedgång. 

 

Typ 3. Alla kriterier för bulimia nervosa är uppfyllda förutom att hetsätandet och de 

olämpliga kompensatoriska beteendena förekommer mindre än två gånger i veckan eller 

under en kortare period än tre månader. 

 

Typ 4. En normalviktig person som regelmässigt använder olämpligt kompensatoriskt 

beteende efter att ha ätit endast små mängder mat (t.ex. självframkallad kräkning efter att ha 

ätit två småkakor). 

 

Typ 5. En person som vid upprepade tillfällen tuggar och spottar ut, men inte sväljer ned, 

stora mängder mat. 
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Typ 6. Hetsätningsstörning 

 

 

Bilaga 4: 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Kristin Wiklander heter jag. Jag läser just nu min sista termin på Hälsopedagogiska 

programmet i Gävle och ska nu i höst skriva min C-uppsats. I min uppsats ska jag intervjua 

tjejer som haft ätstörningar och blivit friska, jag ska undersöka vilka faktorer som varit 

värdefulla för deras tillfrisknande. Jag vill undersöka detta för att se om det finns samband 

mellan de olika personernas erfarenheter. Jag söker tjejer som är mentorer i Riksföreningen 

Anorexi/bulimi- kontakt och som har varit friska från ätstörningar i minst två år.  

 

Jag kommer att använda mig av en telefonintervju som kommer att ta 15-30 minuter och 

kommer att äga rum i slutet av oktober- början av november. De som väljer att delta i 

intervjun är självklart anonyma och kan välja att avbryta intervjun om de önskar.  

 

Är du intresserad av att delta i intervjun så kontakta mig på: 

Kristinwiklander@hotmail.com  

 

Tack på förhand 

 

Vänliga hälsningar 

Kristin Wiklander 

 

 

Bilaga 5: 

 

Intervjufrågor  

1.  

Hur länge hade du din ätstörning? 

 

mailto:Kristinwiklander@hotmail.com
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2. 

Vilken typ av behandling har du fått för din ätstörning? Exempelvis:  

(öppenvård/slutenvård/dagvård).  

 

3.  

Hur länge har du varit frisk?  

 

4. 

Vad innebär det för dig att vara frisk från ätstörningar? Beskriv tre faktorer som är 

betydelsefulla för just dig. 

 

5. 

Beskriv tre faktorer som varit betydelsefulla för dig i ditt tillfrisknande.  

– Varför nämner du just dessa faktorer? 

 

6. 

Vad tycker du att man bör fokusera på i en preventiv insats? 

 

7.  

När du ser tillbaka på din sjukdomshistoria, kan du se något som du saknade, något som hade 

kunnat bidra till att ätstörningen hade utvecklats annorlunda eller haft en mindre dramatiskt 

förlopp? 

 

 

 

 


