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Abstract 
 
Studien behandlade anorexi och återhämtning. Syftet var att undersöka hur personer 

som varit sjuka i anorexi beskrev den egna återhämtningsprocessen. Studien 

begränsades till att behandla anorexi och inte ätstörningar. Källorna som användes 

innehöll såväl psykologisk-, medicinsk-, kulturantropologisk-, etnologisk- som 

återhämtningsforskning. En kvalitativ metod användes och urvalsgruppen bestod av 

fyra kvinnor med erfarenheter av anorexi och återhämtning. Resultatet visade att 

intervjupersonerna var aktiva under sin återhämtning och berättelserna om 

återhämtning indelades i tre faser. En akut fas kännetecknades av att anorexin innebar 

ett hot mot personens fysiska och psykiska hälsa. Resultatet visade vikten av att 

anhöriga och vårdpersonal agerade auktoritärt samt att personen nådde en botten och 

olika vändpunkter. I En andra fas fann personen vägar ur anorexin. Relationen till 

betydelsefulla professionella var då av stor betydelse samt viljan att bli frisk, envishet, 

motivation och förmåga att finna strategier.  Slutligen kännetecknades en tredje fas av 

att intervjupersonen kommit en bit i sin återhämtning och den beskrevs då som en 

process med såväl tillbakagångar som framgångar. Analysen visade att 

återhämtningen kunde tolkas som en process där känsla av sammanhang förändrades 

och utvecklades.  

 

Sökord: Anorexi, Ätstörning, Återhämtning, Frisk och Salutogenetisk.  
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Kapitel 1. Introduktion 
 
Anorexi är en sjukdom som beräknas drabba omkring en procent av alla tonårsflickor 

(Carlsson & Eriksson, 2001). Därtill finns även en okänd andel flickor som utvecklar 

sjukdomen i någon mildare form (a.a.). Socialt arbete som riktas mot ungdomar och 

deras familjer innebär möten med dessa unga kvinnor. Socialtjänstlagen (1980:620) 

föreskriver att socialtjänstens arbete skall bidra till jämlika levnadsvillkor och frigöra 

enskildas och gruppers resurser (Sveriges lagar, 2002). Att bortse från anorexin och 

dess effekter är att bortse från flickors och kvinnors ohälsa, och strider mot 

socialtjänstlagens jämlikhetssträvan.  Det sociala arbetet bör således intressera sig för 

denna grupp och hur de enskildas resurser kan frigöras.  

 
Studiens problemformulering, syfte och frågeställning 
Idag kan väntetiderna till kvalificerad behandling för anorexi vara långa (Carlsson & 

Eriksson, a.a). Inom psykiatrin saknas ofta de resurser och behandlingsmetoder som 

krävs för personer med ätstörningsproblematik. Detta kan få katastrofala effekter då 

anorexin kan leda till kronisk sjukdom och i värsta fall till döden (a.a.).  

Som stödperson till flickor som med anorexi har jag fått frågan ”Hur gör man 

för att bli frisk?” från anhöriga och drabbade. Jag har funnit ett stort behov av mer 

kunskap om hur det går till att återhämta sig från anorexi. Med bakgrund av detta är 

studiens syfte att undersöka hur personer som varit sjuka i anorexi beskriver den egna 

återhämtningsprocessen. För att uppfylla studiens syfte kommer följande 

frågeställning att behandlas: 

- Hur beskriver intervjupersonerna sin återhämtning från anorexi? 

 
Förförståelse 
I mitt engagemang som stödperson inom en intresseförening för personer med olika 

typer av ätstörningar, har funderingar väckts hos mig om anorexi och återhämtning. 

Jag har märkt att de kvinnor med erfarenheter av anorexi, som jag mött, har haft en 

stark vilja och personlighet. Oftast har de höga mål och ambitioner för sina liv. Min 

tro är att individens unika personlighet och styrka kan vändas till någonting positivt i 

personens tillfrisknande. Jag föreställer mig att personen med anorexi, behöver hitta 

strategier för att hantera ångest kring mat och den egna kroppen, för att återhämta sig. 

Jag tror också att personen är hjälpt av att återfå ett hopp om framtiden. 
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Jag har själv varit drabbad av anorexi under tidiga tonår och har återhämtat mig. 

Denna förförståelse har varit omöjlig att bortse ifrån under uppsatsarbetet och under 

forskningsprocessen har jag förhållit mig till den på olika sätt. De personliga 

erfarenheterna blev en tillgång när jag kunde sätta mig in i intervjupersonens 

berättelse, i intervjusituationen och vid bearbetningen av intervjuerna. Men risken 

fanns att förförståelsen skulle färga tolkningen av resultatet. Därför var min ambition 

att under arbetets gång självkritiskt ifrågasätta mina tolkningar, såväl enskilt som i 

diskussion med min handledare.   

 
Centrala begrepp 
Studiens centrala begrepp är främst anorexi och återhämtning, därför väljer jag att 

inledningsvis definiera dessa båda begrepp. Övriga begrepp som använts har 

markerats med * första gången de dykt upp i texten, och förklaras i en separat ordlista 

(Bilaga 3).  

Anorexi – Enligt American Psychiatric Association (2000) innebär anorexi att 

den drabbade har en intensiv rädsla för viktuppgång och för att vara tjock, samt en 

skev kroppsuppfattning och förnekande av sin sjukdom. Personen upprättar och 

bibehåller en låg vikt genom restriktivt ätbeteende, överdriven fysisk träning och i 

vissa fall även kräkningar och laxering*. Den drabbade uppvisar en lägre vikt än vad 

som är normalt utifrån personens längd och ålder och menstruationen kan upphöra hos 

kvinnor. Rädslan för att vara tjock lättas inte av viktnedgången, utan ökar ju längre 

sjukdomen får verka.  

Återhämtning - Anthony (1993) utgår från forskning om mentalsjukdomar när 

han definierar begreppet återhämtning. Jag utgår från Anthonys definition, men byter 

ut ordet mentalsjukdom till anorexi. Återhämtning definieras som en personlig och 

unik förändringsprocess av personens attityder, värderingar, känslor, mål, förmågor 

och/eller roller. Personen som återhämtat sig förmår att leva ett tillfredsställande och 

konstruktivt liv trots de begränsningar som anorexin medfört. Återhämtningen innebär 

att personen skapar ny mening i sitt liv, samtidigt som hon lämnar anorexins effekter 

bakom sig (a.a.). 

 
Studiens begränsningar och uppsatsens disposition  
Studien har begränsats till att fokusera på anorexi och inte på ätstörningar* i 

allmänhet. Men som framgår av begreppsförklaringarna (Bilaga 3) kan en person med 
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anorexi även utveckla bulimi* och en person med ätstörning utan närmare 

specifikation* uppvisa anorektiska drag. Därför kan samlingsbegreppet ätstörningar 

passa bättre för de drabbades faktiska erfarenheter, än de olika diagnoserna var för 

sig. Studien har dock avgränsats till att enbart behandla anorexi då den annars 

riskerade att bli allt för stor och spretig.  

Uppsatsen är disponerad i sju kapitel. I kapitlet Bakgrund beskrivs anorexins 

utbreddhet och prognos, dess koppling till det västerländska kroppsidealet och 

specifika könstillhörighet. Kapitlet diskuterar även om anorexi kan tolkas som en 

sjukdom* och en livskris*. I Tidigare forskning ges en introduktion till forskning om 

återhämtning och behandling av anorexi. Kapitlet Teoretiskt perspektiv redogör det 

salutogenetiska synsättet och Antonovskys (1991) begrepp. I Metod beskrivs studiens 

metod vid litteratursökning, intervjuundersökning och analys av materialet. Kapitlet 

behandlar även studiens fenomenologiska perspektiv, validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och etiska överväganden. Kapitlet Beskrivningar av återhämtning 

från anorexi ger en beskrivning av studiens resultat.  I Återhämtning utifrån 

Antonovskys begrepp analyseras studiens resultat utifrån valda teoretiska begrepp. 

Slutligen diskuteras studiens koppling till socialt arbete, tidigare forskning, validitet, 

reliabilitet och framtida forskningsfrågor i Avslutande diskussion.  

 
Kapitel 2. Bakgrund 
 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till studiens valda ämne. Kapitlet 

behandlar forskning rörande anorexins utbreddhet och prognos, det västerländska 

kroppsidealet och anorexins kön. Avslutningsvis reflekterar författaren om anorexi 

kan tolkas som en sjukdom och en livskris. 

 
Anorexins utbreddhet och prognos 
Anorexi drabbar främst tonårsflickor och unga kvinnor, endast 5-10 % av de 

insjuknande är pojkar/män, enligt psykoterapeuterna Carlsson och Eriksson (2001). 

Författarna skriver att ett typiskt insjuknande kan börja som ett försök att gå ned i 

vikt, där viktnedgången leder till positiva upplevelser av bemästrande och kontroll. I 

ett tidigt skede kan personen uppleva positiv uppmärksamhet från andra, men när 

viktnedgången sedan fortsätter och börjar omgivningen protestera. Kampen för en 

smalare kropp gör att personen känner sig starkare ju smalare hon blir. När anorexin 

 8



gått längre uppvisar personen en allt tunnare kropp, koncentrationssvårigheter och 

mindre ork. När anorexin gått så långt kan det vara svårt att hitta kraft nog att ta sig ur 

den och det krävs oftast hjälp utifrån. Författarna skriver att av de som drabbas 

utvecklar ca 10 % ett långdraget sjukdomsförlopp, vilket kan komma att leda till 

döden. Dock har de flesta som drabbas av anorexi goda möjligheter att bli återställda 

(Carlsson & Eriksson, 2001).  

Internationell medicinsk forskning visar att trots att ätstörningar dokumenterats 

främst i USA, Europa och Canada, är dessa ett globalt problem (Nasser, 1997). 

Forskningen visar att ätstörningar förekommer i såväl Afrika, Asien som Syd 

Amerika och att problematiken är vanligare i storstadsområden än i landbygd. 

Forskningen indikerar även att ätstörningar är vanligare i samhällen där det finns en 

konflikt mellan en modern och en traditionell kvinnoroll och där exponeringen för 

västerländska kroppsideal är stor (a.a.).  

 
Det västerländska kroppsidealet 
Edlund (2003), sjuksköterska och lektor inom folkhälso- och vårdvetenskap, har gjort 

en översikt över aktuell forskning. Den visar att smalhetsideal och bantning bland 

barn och ungdomar, främst hos unga flickor, etableras redan under tidiga skolår. I 

västvärlden anses kvinnans smalhet stå för kompetens, framgång, kontroll och sexuell 

attraktivitet. Detta ideal tar sig uttryck i att flickor tidigt börjar bekymra sig över sin 

kroppsvikt och oron tilltar med åldern. Undersökningar visar att bantningsbeteenden 

finns redan hos mellanstadieelever för att sedan öka med åldern (a.a.).  

 
Anorexins kön 
Flera forskare frågar varför anorexi främst drabbar flickor eller kvinnor och vilken 

betydelse samhällets normer kring kön har för sjukdomens specifika könstillhörighet. 

Solheim (2001), som är kulturantropolog, tror inte att anorexi främst handlar om att 

individen önskar att leva upp till det moderna kvinnoidealet. Hon menar istället att 

den moderna bilden av kvinnlighet är anorektisk i sig. Den moderna kulturens 

budskap är att en kvinnokropp främst finns till för andra och detta hindrar individen 

från att vara för sin egen skull. Kvinnokroppen är inte avgränsad i sig själv utan den 

är öppen och saknar gränser. Den är till för andra att inta och tränga in i. Författaren 

menar att anorexi handlar om gränser, gränser som inte funnits, men som nu måste 

sättas med största allvar. Att vägra äta tolkas som den yttersta formen av 
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gränsdragning mellan självet och andra. Genom att stänga av den kroppsliga 

utvecklingen kan den kroppsliga tillgängligheten för andra förnekas. Mat förknippas 

traditionellt sett med moderskap och kvinnlighet. När flickan säger nej till mat, säger 

hon även nej till modern och den kvinnlighet som hon står för (Solheim, 2001). 

Claude-Pierre (1997), psykoterapeut, har liknande tankar när hon menar att 

samhällets utseendefixering och fokus på kvinnokroppen inte är anledningen till att 

ätstörningar drabbar främst kvinnor, men att de kan vara utlösande faktorer. Hon ser 

istället en skillnad i hur män och kvinnor historiskt sett tilldelats olika roller, där 

kvinnor fått lära sig att sätta andras behov före sina egna. Detta mönster är en 

grundförutsättning för att utveckla en ätstörning enligt författaren (a.a.). 

 
Anorexi – sjukdom och en livskris 
Den inledande litteraturstudien visade att anorexiforskningen rör sig inom ett 

tvärvetenskapligt fält. Såväl medicinsk, psykologisk, etnologisk och 

kulturantropologisk forskning finns representerad i studien. Förutom beskrivningar av 

anorexi på en biologisk och psykologisk nivå, exempelvis Carlsson och Eriksson 

(2001), återfinns även forskning kring kulturens påverkan på unga kvinnor (Edlund, 

2003) och feministiska tolkningar av den moderna kulturens kvinnobild (Solheim, 

a.a.). Detta indikerar att anorexi rymmer flera aspekter. Litteraturen visar att anorexi 

inte enbart kan tolkas som en sjukdom i traditionell medicinsk bemärkelse, utan även 

innebär en psykologisk och kognitiv* problematik. När anorexin är akut innebär 

svälten en fara för personens liv och i denna fas betraktas anorexin som en sjukdom 

med såväl fysiska och psykiska symtom (American Psychiatric Associations, 2000).  

Men Claude-Pierre (a.a.) visar att anorexin inte bara påverkar individens fysiska 

kropp utan även personens tankemönster och bild av sig själv. Anorexin kan även ses 

som ett uttryck för relationella problem (Skårderud, 1999). Det samlade intrycket av 

befintlig litteratur visar således att anorexi inte kan begränsas till att enbart betraktas 

som en sjukdom, utan även kan ses som en livskris för den drabbade. Med denna 

tolkning av anorexi blir frågan om återhämtning intressant i en vidare bemärkelse än 

enbart fysisk återhämtning.  
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Kapitel 3. Tidigare forskning 
 
Vid genomgång av tidigare forskning har jag ej funnit någon tidigare producerad 

forskning om anorexi kopplat till begreppet återhämtning. Kapitlet berör därför 

inledningsvis forskning om fenomenet återhämtning i sig medan kapitlets andra del 

redovisar forskning kring behandling av anorexi.  

 
Återhämtningsbegreppet 
I Sverige används återhämtning som begrepp främst inom forskning kring mentala 

sjukdomar enligt psykologen Topor (2004). Begreppet erkänner individens aktiva 

medverkan i sitt eget liv och syftar till att se individen i ett större sammanhang. 

Begreppet innebär även att individen ökar makten att påverka det egna livet (a.a.). 

Topor (2001) menar att andra ord för fenomenet återhämtning är att vara botad, 

återställd, rehabiliterad, förbättrad och återanpassad. Men till skillnad från dessa 

begrepp innebär återhämtning att individen har en aktiv roll i denna process (a.a.).  

Anthony (1993) menar att återhämtning är en allmänmänsklig erfarenhet. Alla 

upplever katastrofer i livet, som dödsfall, sjukdom eller skilsmässa, vilka vi tvingas 

återhämta oss ifrån. Att återhämta sig ändrar inte faktumet att katastrofen inträffat, att 

dess effekter påverkat oss eller att livet förändrats. Men återhämtning innebär en 

förändringsprocess där betydelsen av det inträffade ändras (a.a.).  

 
Kvalitativa studier om återhämtning 

Forskning visar att de flesta människor med svåra psykiska störningar återhämtar sig, 

men få forskare har intresserat sig för personer som återhämtat sig anser vara till hjälp 

under sin återhämtning (Topor, 2004). Topor (2001 och 2004) har undersökt vad som 

hjälpt personer att återhämta sig från svåra psykiska problem. Resultaten visar att 

både sjukdomsprocess och återhämtning kan beskrivas som en resa, där syftet varit att 

ge individen de verktyg som krävs för att hantera livet och dess svårigheter (Topor, 

2004). Återhämtningen kan innebära utvecklandet av en ny identitet. Personen söker 

då under en inlärningsperiod svar på frågan: Vem är jag nu? Som ett led i 

utvecklandet av en ny identitet kan personen under en period identifiera sig som ”en 

före detta”, exempelvis ”före detta schizofren”. Detta innebär att personen inte 

definieras som den person hon är utan som den person som hon varit. För komma 
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vidare i utvecklandet av en ny identitet är det viktigt att personen ser att hon 

förändrats och att dessa förändringar integreras med bilden av sig själv (Topor, 2004).  

Återhämtningen beskrivs som en process, vilken sker i etapper, med såväl 

tillbakagångar som framgångar. Tillbakagångarna är viktiga i sig och ska därför inte 

betraktas som återfall. Med tiden lär sig många att känna igen situationer där de är 

mer utsatta och lär sig att hantera dem för att undvika tillbakagångar (a.a.).  

 
Vändpunkter 
Berättelser om återhämtning innehåller så kallade vändpunkter, där vändpunkter till 

det sämre föregår dem till det bättre (Topor, 2001). Vändpunkter till det sämre kan 

leda till att personen hamnar på ”en absolut botten”, vilket kännetecknas av total 

hopplöshet, maktlöshet och identitetslöshet. Det kan vara först där som individen 

hittar en grund att ta avstamp ifrån.  Personen kan därefter erövra ökad makt och 

medbestämmande i sitt liv (a.a.). 

En vändpunkt utgörs av en period i livet då personen återfår hoppet om ett annat 

liv (Topor, 2004). Personen börjar söka efter nya sätt att möta sina problem och 

återtar makten över det egna livet. Vändpunkter kan bestå av möten mellan individen 

och andra, samt mellan individen och henne själv. Andras existens kan i sig motivera 

till en vändpunkt. När personen inte förmår att känna något annat än hopplöshet och 

vanmakt kan andra betydelsefulla personer bidra med ett ställföreträdande hopp (a.a.). 

I berättelser om återhämtning beskrivs vändpunkterna ofta som någonting som sker 

gradvis, där en rad av händelser i berättarens ögon förklarar hur han/hon hamnade i en 

situation av psykiskt lidande och sedan hittade sätt att ta sig vidare (Topor, 2001).  

Forskningen visar exempel på hur drabbade beslutat sig för att inte längre vara 

offer för sina symtom (Topor, 2004). Dock är beslutet i sig sällan tillräckligt för att 

förändring skall ske. Individen behöver även tillgång till verktyg för att genomföra 

beslutet i praktiken (a.a.).  

 

Behandlares och andras betydelse för återhämtning 

Topor (a.a.) finner att professionella och deras engagemang betonas i berättelser om 

återhämtning, framför specifika behandlingsformer eller metoder. De relationer till 

professionella som upplevts som hjälpande kännetecknas av ömsesidighet mellan 

personen och den professionelle. Att de professionella med sina insatser, visar att den 

uppskattare den drabbade kan vara ett avgörande bidrag till återhämtningen (a.a.). 
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Det är även av betydelse att individen omger sig med andra människor som tror 

på individens möjlighet till återhämtning (Anthony, 1993). Andra får betydelse främst 

genom de sociala relationer och det sociala samspel som de har med den drabbade 

(Topor, 2004). Vad som fungerar tycktes dock vara individuellt och variera från fall 

till fall (a.a.). 

 
Forskning om anorexi och återhämtning  
Det fenomenologiska perspektivet fokuserar på individens beskrivningar och 

upplevelser av sin livsvärld (Kvale, 1997). Jag har funnit att det inom 

anorexiforskningen saknas forskning kring anorexi och återhämtning ur ett 

fenomenologiskt perspektiv. Däremot har jag hittat forskning kring vad behandlare 

och professionella anser vara av betydelse för behandling av anorexi. Jag redogör här 

för hur olika författare tolkat anorexi och vad som ansetts betydelsefullt i behandling 

av dessa patienter. Jag redogör även för forskning grundad på självbiografisk litteratur 

vilken givit exempel på vändpunkter i anorexins förlopp.  

 

Behandling 

Eriksson och Göransson (2001) har erfarenheter av behandling av ätstörningar vid 

The Milton H. Ericsson Clinic of Sweden (M.H.E Kliniken). Författarna menar att ett 

tillfrisknande från anorexi inte enbart kommer ur en ökad insikt utan även kräver 

förändring och handling av patienten. Beteende kan förändras inom många olika 

dimensioner: socialt; relationellt; imaginativt; kognitivt; emotionellt och fysiskt. Ju 

fler dimensioner som engageras vid en förändring, desto större och snabbare 

förändringar är möjliga att nå. Författarna menar att oförmåga att bryta destruktiva 

mönster ofta hänger samman med personens okunskap om vad förändring är, hur den 

påbörjas och utvecklar sig, samt hur den kan vidmakthålls (a.a.). 

Claude-Pierre (1997), är psykoterapeut och knuten till Montreuxkliniken i 

Kanada. Hon menar att ätstörningen är symtom på ett långvarigt negativitetssyndrom 

(LNS), där barnet redan tidigt är ytterst känslig för andras behov och tar på sig ett för 

stort ansvar. I sitt ansvarstagande ställer barnet höga krav på sig själv och strävar efter 

perfektion. Samtidigt styrs barnet av en subjektiv verklighets uppfattning som säger 

att andra tycker att barnet misslyckas. Författaren menar att vid en ätstörning har detta 

tankesätt gått så långt att personen straffar sig själv för egna misslyckanden genom att 

inte tillåta sig att äta. I den sjukas vardag utspelas en ständig kamp mellan personens 
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destruktiva tankar och livsbejakande tankar. Tillfrisknandet innebär att personens 

möjlighet att argumentera mot de negativa tankarna ökar och att de livsbejakande 

tankarna tillåts ta större plats i personens tankevärld. Författaren beskriver hur man i 

behandlingen vid Montreuxkliniken arbetar för att förstärka patientens livsbejakande 

tankar. När livsbejakande tankar tillåts ta plats märks mer av den drabbades 

personlighet. Hon kan öka sitt självförtroende och börjar ofta intressera sig för olika 

hobbies. Vid kliniken hjälper man även patienten att skapa strategier för att klara 

konkreta situationer kring ätande och uppmuntrar patienten i skapandet av en ny 

identitet (Claude-Pierre, 1997).  

Widén, Andersson, Landau och Victorin (2004) är legitimerade psykoterapeuter, 

psykologer och socionomer. De har intervjuat ätstörningsdrabbade unga kvinnor och 

deras familjer efter genomförd behandling. Författarna menar att flickornas 

grundproblem ofta var negativa självbilder och negativa föreställningar som plågat 

dem redan före ätstörningsdebuten. Anorexin kan då ses som ett lösningsförsök, en 

överlevnadsmekanism, som de drabbade blir beroende av och desperat klamrar sig 

fast vid. Enligt författarna var det avgörande för behandlingen att flickorna kände tillit 

till en behandlare, kände sig bemötta och bekräftade och att behandlingen bidrog till 

att förbättra relationen till modern (a.a.).  

Skårderud (1999) är psykiatriker och han menar att många som drabbats av en 

ätstörning förmår att självläka på sikt och att självläkningen kan bero på att det enbart 

rört sig om en lindrig ätstörning. Men vid allvarligare former menar författaren att 

anorexin innebär att familjen omorganiseras. När tonåringen vägrar äta blir hon något 

av ett barn igen som måste matas av föräldrarna. Författaren menar att föräldrarna då 

tvingas tydliggöra sina roller som vuxna vilket får en läkande effekt (a.a.).  

 

Vändpunkter 

Meurling (2003), är etnolog och har studerat beskrivningar av anorexi i 

självbiografiska texter. Hon finner att anorexin till slut kan upplevas som en del av 

den drabbades identitet och personlighet. För att bryta detta mönster har skribenterna 

komit till en vändpunkt av något slag. Exempel på en sådan vändpunkt kan vara mötet 

med en betydelsefull behandlare (a.a.).   
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Sammanfattning 
Forskning om återhämtning visar att individen är aktiv i sin återhämtning. Personer 

som återhämtat sig beskriver att processen inneburit såväl tillbakagångar, vändpunkter 

som utvecklande av en ny identitet. Forskning om behandling av anorexi fokuserar på 

förändringsaspekten, den drabbades tankevärld och relationer.  

 
Kapitel 4. Teoretiska begrepp  
 
För att förstå återhämtningsprocessen använder jag ett salutogenetiskt synsätt och 

Antonovskys (1991) modell för känsla av sammanhang vilken innehåller begreppen 

stressorer; generella motståndsresurser; begriplighet; hanterbarhet och meningsfullhet. 

Kapitlet redogör för detta synsätt och Antonovskys modell samt begrepp.  

 
Ett salutogenetiskt synsätt och dess relevans för studien 
Med ett salutogenetiskt synsätt intresserar sig forskare och professionella för vad som 

befrämjar hälsa i stället för vad som orsakar sjukdom, till skillnad från ett 

patogenetiskt synsätt som fokuserar på vad som orsakar sjukdom (Gjaerum, Groholt 

& Sommerschild, 1999). Ordet salutogenes kommer från grekiskan och betyder 

hälsans, friskhetens ursprung eller tillblivelse. Begreppet innebär att hälsa ses som 

någonting som uppstår och utvecklas över tid och under en process (a.a.). 

Antonovskys (a.a.) modell ryms inom det salutogenetiska synsättet, men är bara ett 

exempel på hur synsättet kan användas. Han menar att hälsa och sjukdom inte bör ses 

som två motsatser, där man antingen är frisk eller sjuk. Istället betraktar han dessa 

begrepp som ett kontinuum där individen kan flytta sig närmare den ena eller andra 

ytterligheten (a.a.).  

Jag menar att ett salutogenetiskt synsätt har en viktig funktion att fylla inom 

socialt arbete. Tanken att människan kan förbättra sin hälsa och att individens hela 

livssituation har betydelse är tilltalande i sig och stämmer överens med ett socialt 

arbete som vill frigöra resurser. Jag menar att forskning om återhämtning kan tolkas 

som ett uttryck för ett salutogenetiskt synsätt när forskaren intresserar sig för 

människors återhämtning istället för vad som orsakat sjukdom. Därför kan det vara 

relevant att koppla samman individens återhämtning med Antonovskys modell för att 

undersöka hur individens hälsa påverkas av en återhämtning.  
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Känsla av sammanhang 
Antonovsky (1991) var medicinsk sociolog och utvecklade modellen för känsla av 

sammanhang och dess begrepp för att förklara varför en person bevarar eller ökar sin 

hälsa. Modellen för känsla av sammanhang består av komponenterna känsla av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppen stressorer och generella 

motståndsresurser ryms även inom denna modell. 

 
Stressorer och generella motståndsresurser 

En stressor innebär att människan inte omedelbart har en fungerande respons på de 

krav som hon ställs inför. Det mänskliga livet innebär att ständigt utsättas för stress 

eller olika stressorer.  De behöver därför inte ses som någonting som skall bekämpas 

och en stressor kan även vara hälsobefrämjande om den hanteras framgångsrikt. 

Begreppet generella motståndsresurser (GMR) står för allt som ger individen kraft att 

hantera stressorer och gemensamt för alla generella motståndsresurser är att de bidrar 

till att göra stressorer begripliga. Exempel på generella motståndsresurser kan vara 

tillgång till kulturell stabilitet, jagstyrka, socialt stöd och materiella resurser. Genom 

att göra tillvaron begriplig bidrar de generella motståndsresursena till individens 

känsla av sammanhang (a.a.). 

 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
Individens känsla av sammanhang beror på i vilken grad denne uppfattar tillvaron 

som begriplig, hanterbar och meningsfull. Nedan redogör jag för vad Antonovsky 

menar med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

• Begriplighet handlar om i vilken grad yttre och inre upplevelser exempelvis 

händelser, känslor, tankar, uppfattas som begripliga. En person med hög 

känsla av begriplighet förväntar sig att det hon/han upplever går att ordna och 

förklara. Med låg känsla av begriplighet upplevs tillvaron som ostrukturerad 

och kaotisk. Personens upplevelser uppfattas som oväntade och oförklarliga.  

• Hanterbarhet rör individens uppfattning av att de egna resurserna har förmåga 

att möta de krav som ställes vid yttre och inre upplevelser. Resurserna kan 

finnas i den egna kontrollen, eller hos behöriga andra (ex. make, vänner) som 

personen räknar med och litar på. 

• Meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning individen ser de krav och 

problem som livet ställer som utmaningar, snarare än tunga bördor. När 
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personen konfronterar problem görs de meningsfulla. Känslan av 

meningsfullhet påverkas av känslan av delaktighet, där ett känslomässigt och 

kognitivt engagemang i områden i livet bidrar till en ökad känsla av 

meningsfullhet. Att individen upplever att den får social uppskattning för det 

den gör har även betydelse för känslan av meningsfullhet (Antonovsky, 1991). 

Miljön runt individen påverkar hennes/hans generella motståndsresurser och 

möjligheten att utveckla en stark känsla av sammanhang. Kroniska stressorer och 

kroniska resurser så som socialgrupp, klasstillhörighet, kön och etnisk tillhörighet 

påverkar våra livserfarenheter. Dessa erfarenheter bidrar i sin tur till utvecklandet av 

känslan av sammanhang. Det är därför viktigt att intressera sig för personens hela 

livshistoria och livssituation för att se hur individens liv kan förbättras på olika 

områden (a.a.).  

 

Stark, svag och rigid känsla av sammanhang 
Antonovsky finner att individens känsla av sammanhang kan vara av olika karaktär. 

Personen med stark känsla av sammanhang lyckas upprätthålla ett probleminriktat 

förhållningssätt till svårigheter och är flexibel i sina strategier att hantera dessa. Detta 

gäller inte för personen med svag känsla av sammanhang. Hon/han har svårt att känna 

tillit till att svårigheter kommer att vara hanterliga och begripliga. Personer kan även 

skapa sig en rigid känsla av sammanhang och tillvaron är då begriplig och hanterbar. 

Men hon/han är inte flexibel i sitt förhållningssätt till svårigheter. Exempel på detta är 

personer som klamrar sig fast vid en ideologi eller en given social roll. Författaren 

menar vidare att runt 30 års ålder har den vuxna individen uppnått en bestämd nivå av 

känsla av sammanhang och det är därefter mycket svårt att förändra sin känsla av 

sammanhang (a.a.). 

 
Sammanfattning 
Ett salutogenetiskt synsätt fokuserar på vad som bidrar till människor hälsa. 

Antonovskys menar att hälsa och ohälsa finns på ett kontinuum där individen kan 

förflytta sig. Modellen för känsla av sammanhang visar att individens känsla av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är av betydelse för hennes/hans hälsa.  
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Kapitel 5. Metod 
 
Följande kapitel beskriver studiens teoretiska perspektiv samt vald metod vid 

litteratursökning, intervjuundersökning, transkribering, analys och tolkning av 

materialet. Kapitlet beskriver även studiens urval, olika ställningstaganden under 

arbetets gång samt studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och etiska 

överväganden.  

 

Studiens teoretiska perspektiv  
Det fenomenologiska perspektivet fokuserar på individens beskrivningar och 

upplevelser av sin livsvärld (Kvale, 1997). Forskaren intresserar sig för individens 

medvetande och upplevelse av sin livsvärld. Med detta perspektiv vill forskaren ge en 

direktbeskrivning av individens upplevelse, utan att analysera upplevelsens ursprung 

eller orsak (a.a.). Föreliggande studie utgick från ett fenomenologiskt perspektiv då 

dess syfte varit att undersöka intervjupersonernas beskrivningar och upplevelser av 

återhämtning från anorexi. Under såväl intervjuernas genomförande som den 

efterföljande analysen och tolkningen var intervjupersonernas beskrivningar av sina 

erfarenheter i fokus.  

 
Forskningsmetod  
Valet av forskningsmetod styrdes av vilken metod som lämpade sig bäst för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Inför valet av metod fann jag att en 

kvantitativ undersökning kunde ge svar på vilka variabler och faktorer som varit av 

betydelse för intervjupersonernas återhämtning. Men svaren skulle bli begränsade om 

de baserades på skriftliga och standardiserade frågor. Metoden gav inte heller 

utrymme för personliga beskrivningar av upplevelser, vilket det fenomenologiska 

perspektivet eftersträvade. Kvale (a.a.) menar att den kvalitativa forskningsintervjun 

är en bra metod för att undersöka hur människor upplever sin livsvärld. Dessa 

aspekter bidrog till att jag ansåg att kvalitativ metod hade de bästa förutsättningarna 

för att uppfylla studiens syfte. Nästa metodologiska övervägande rörde huruvida den 

kvalitativa undersökningen skulle ske med gruppintervjuer eller enskilda intervjuer. 

Jag fann att de olika intervjuformerna kunde belysa olika aspekter av studiens syfte. 

Jag föreställde mig att vid en gruppintervju skulle intervjupersonerna ha hjälp av 

varandra för att minnas aspekter som inte framkommit vid en enskild intervju. 
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Samtidigt fanns risken att en gruppintervju skulle minska möjligheten till fördjupning 

av intervjupersonernas berättelser, eftersom jag var ovan som intervjuare och flera 

personer skulle delta i ett samtal under en begränsad tid. Risken fanns även att 

deltagarna i gruppen skulle känna sig otrygga inför varandra och att samtalet därför 

hamnade på en abstrakt och opersonlig nivå. Detta skulle försvåra uppfyllandet av 

studiens syfte. Därför valde jag att istället genomföra enskilda intervjuer. 

 
Litteratursökning och urval 
Studiens syfte var utgångspunkten för litteratursökningen. Jag använde följande 

sökord: anorexi, återhämtning, frisk, ätstörning och salutogenetisk. Sökningen efter 

tryckt material skedde i databasen Libris (2005-04-26): anorexi* (583 träffar), 

ätstörning* (801 träffar), återhämt* (68 träffar) och salutogen* (28 träffar). En 

sökning gjordes även i databasen KVINNSAM – kvinno,- mans- och genusforskning 

(2005-05-02) med sökorden anorexi* (158 träffar) och ätstörning* (553 träffar). Även 

manuella sökningar enligt Backman (1998) genomfördes vid Haninge och 

Socialhögskolans bibliotek samt vid Svenska föreningen för psykisk hälsa’s bibliotek.  

Litteratursökningarna visade en stor kvantitet av forskning kring anorexi och 

ätstörningar. Urvalet begränsades av studiens syfte och litteratur som inte kunde 

kopplas till anorexi och återhämtning valdes bort. Aktuell forskning prioriterades 

framför äldre litteratur.  

Det insamlade materialets kvalitet bedömdes utifrån Backmans (a.a.) riktlinjer 

för hur litteratur bör bedömas. Antagandenas trovärdighet, argumentationens giltighet 

och inre konsistens ska då granskas (a.a.). En bok som höll god kvalitet var Carlsson 

och Eriksson (2001). Författarna byggde sin argumentation på redan befintlig 

forskning om ätstörningar och behandling. En bok som valdes bort var Glant (1998). 

Boken uppfyllde inte god kvalitet eftersom författarens argumentation saknade 

koppling till annan forskning. Litteratursökningen gav även ett flertal träffar på 

självbiografiskt material. Men studiens ramar gav inte utrymme för en systematisk 

genomgång av självbiografiskt material likt den Meurling (2003) genomfört. Därför 

valde jag att bortse från självbiografiska källor.  

I forskningens inledningsskede gjordes även en sökning i databasen Google 

(2005-04-26) med valda sökord. Men då sökningarna främst gav träffar till 

ovetenskapliga artiklar och chatforum för personer med ätstörningar, valde jag att 

bortse från dessa källor.  
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Studiens genomförande 
 
Urval av intervjupersoner 

Studiens urval av intervjupersoner skede genom ett strategiskt urval. Detta innebär att 

forskaren väljer sina intervjupersoner utifrån vilka som förväntas ha den kunskap som 

forskningsproblemet eftersöker (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2004). 

Studiens intervjupersoner uppgav själva att de hade erfarenheter av anorexi och att de 

återhämtat sig. En alternativ urvalsgrupp hade varit professionella som i sitt arbete 

kommit i kontakt med personer som återhämtat sig från anorexi. Deras beskrivningar 

hade gett en bild av hur professionella uppfattade drabbades upplevelser av 

återhämtning. Ett sådant urval hade således inte levt upp till studiens syfte. 

Fyra intervjuer bedömdes ge ett tillräckligt rikt material. Ett mindre antal hade 

minskat materialets rikedom och bredd, medan ett större urval inte rymdes under 

studiens ramar. Intervjupersonerna kontaktades genom en intresseförening för 

personer med ätstörningar. Föreningen hade listat ett tiotal personer vilka anmält 

intresse till att ställa upp på intervjuer. Jag skickade en förfrågan till dessa via mejl 

(Bilaga 1). Jag gjorde även en muntlig förfrågan på ett av föreningens möten, där jag 

också lämnade skriftlig information (Bilaga 1).  Intervjupersonerna anmälde sitt 

intresse till mig via mejl. Två av intervjupersonerna hade jag inte haft någon tidigare 

kontakt med, medan jag kände de andra till namnet. 

 
Intervjuernas genomförande 

Genomförda intervjuer varade mellan 45 - 55 minuter och ägde rum i ett avskilt 

studierum vid tre tillfällen, samt hemma hos den fjärde intervjupersonen. Samtliga 

intervjuer spelades in med hjälp av Minidisc och mikrofon. Innan inspelningen 

informerades intervjupersonen om tidsramarna för intervjun, studiens syfte, personens 

rätt att avbryta, rätt till anonymitet samt intervjuguidens funktion. Jag informerade 

även om min egen förförståelse.  

Syftet med intervjuerna var att de skulle ge rika beskrivningar av 

intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser av återhämtning från anorexi. Jag 

valde därför att använda en halvstrukturerad intervjuform. Kvale (1997) menar att den 

halvstrukturerade intervjun omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor 

samtidigt som den ger möjligheter till förändringar under samtalets gång utifrån 

intervjupersonens berättelse. Jag formulerade därför en intervjuguide (Bilaga 2) som 
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intervjupersonerna fick ta del av innan intervjun. Intervjuguiden formulerades främst 

med utgångspunkt i tidigare forskning om återhämtning och utifrån mina 

föreställningar om vad som kunde vara betydelsefullt för denna. Kvale (1997) menar 

att intervjufrågorna skall vara relevanta för forskningsämnet och ta hänsyn till det 

mellanmänskliga samspelet i intervjun. Därför var syftet med intervjuguiden främst 

att förbereda intervjupersonen på vilken information studien efterfrågade. I den 

konkreta intervjusituationen valde jag att inte direkt utgå ifrån intervjuguiden, då detta 

kunde begränsa rikedomen i intervjupersonernas beskrivningar. Intervjuerna började 

istället med frågan "Hur blev du frisk från anorexi?" och sedan ställdes fördjupande 

frågor utifrån intervjupersonens berättelse. Under intervjun var intervjuarens främsta 

fokus beskrivningar av återhämtningsprocessen, vilket gjorde att mindre 

uppmärksamhet fästes vid intervjupersonens insjuknande och tidiga sjukdomsförlopp.  

Inför intervjuernas genomförande funderade jag över min förförståelse och dess 

betydelse i intervjusituationen. Malterud (1998) menar att forskaren aldrig är osynlig i 

sitt material. Kvale (a.a.) skriver att forskningsintervjun innebär ett mellanmänskligt 

samspel där kunskapen utvecklas genom dialog. Eftersom jag som forskare var med 

och skapade forskningsmaterialet kunde jag inte eliminera min förförståelse under 

forskningsprocessen. Efter övervägande valde jag därför att berätta för 

intervjupersonerna om min förförståelse innan intervjuernas genomförande. Jag 

riskerade annars att mycket av intervjupersonens energi gick åt till att fundera kring 

varför detta ämne intresserade mig. Jag var dock sparsam med informationen för att 

undvika att en identifiering eller ett beroendeförhållande uppstod. Detta 

tillvägagångssätt var till fördel för den mellanmänskliga dynamiken under intervjun 

och bidrog till ärliga och öppna samtal. En risk var dock att intervjupersonen tog för 

givet att jag i egenskap av forskare, förstod vad intervjupersonen menade och därför 

riskerade jag att få mindre detaljerade berättelser. Detta skedde i Exempel 1 (Bilaga 

4). Exemplet visade även hur att jag ställde en fördjupande fråga för att undvika detta. 

Under en intervju fanns även ett exempel (Bilaga 4, Exempel 2) på att min 

förförståelse påverkade intervjun och ledde till en feltolkning av intervjupersonens 

berättelse. När jag nämnde ordet oro var detta ett uttryck för min förförståelse och en 

feltolkning. Intervjupersonen hade i själva verket inte nämnt ordet oro under hela 

intervjusamtalet.  

Vid ett par intervjuer hamnade samtalet tidvis på en generell nivå. Detta kan ses 

som ett uttryck för att intervjupersonens önskan att skapa distans mellan sig och mig 
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som intervjuare, för att på så sätt vara mindre utelämnad. Men det kan även spegla 

intervjupersonens engagemang i frågor som rör ätstörningar. I slutet av varje intervju 

frågade jag hur personen upplevt den. Samtliga intervjupersoner menade att samtalet 

varit bra och några även att intervjun inneburit att de upptäckt nya aspekter av sin 

historia.  

 
Transkribering 
Hur utskriften av inspelat ljud till skriven text skall gå till bestäms av avsikten med 

utskriften (Kvale, 1997). När materialet används för en psykologisk analys måste det 

vara i så ordagrann form som möjligt, men när materialet syftar till att ge ett allmänt 

intryck av intervjupersonens åsikter är det på sin plats med en viss omformulering och 

koncentrering av uttalandena (a.a.). Syftet med utskrifterna var att tydliggöra 

intervjupersonernas beskrivningar av återhämtning från anorexi och det var därför 

viktigt att utskrifterna blev trogna ljudinspelningarna. De behövde dock inte vara lika 

detaljrika som vid en psykologisk analys. Det inspelade materialet skrevs därför ut 

ordagrant, men intervjuarens hm:anden och liknande, som bidrog till samspelet 

mellan intervjuare och intervjuperson, angavs inte. Dessa ljud var viktiga under själva 

intervjun, men inte av intresse vid transkriberingen och analysen av data. Vid 

transkriberingen av materialet fingerades intervjupersonernas namn och detaljer 

ändrades för att förhindra identifiering. De transkriberade intervjuerna omfattade 

mellan 23-30 sidor och var sammanlagt 99 sidor. 

 
Metod vid analys av data 
Analys av kvalitativa data syftar till att organisera, tolka och sammanfatta materialet 

(Malterud, 1998). Genom kritisk och systematisk reflektion identifieras de mönster 

som finns i materialet. Frågorna som ställs till empirin skall styras av 

problemställningen medan svaren grundar sig på såväl frågor som material (a.a.). I 

föreliggande studie utgick analysen av insamlade data från studiens syfte och 

frågeställningar.  

I den första analysfasen ska materialet läsas för att fånga ett helhetsintryck. 

Forskaren måste arbeta aktivt för att lägga sin förförståelse och teoretiska referensram 

åt sidan. Efter den första läsningen identifieras textens olika teman, som ett första steg 

i organiseringen av materialet (a.a.). Inledningsvis läste jag det transkriberade 

materialet förutsättningslöst, med syfte att skapa en bild av vad intervjupersonen sagt 
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och menat. För att förtydliga meningen i det sagda skrevs stödord i marginalen av 

utskriften, under läsningens gång, vilka kort återgav vad texten behandlade.  

Tidigt under analysfasen är det nödvändigt att materialet genomgår en filtrering, 

där forskaren tar ställning till vilka delar av materialet hon/han skall koncentrera sig 

på (Malterud, 1998). Filtreringen styrs av vilka delar i materialet som anses vara en 

potentiell kunskapskälla utifrån de frågor som ställs (a.a.). Vid en andra läsning 

markerades oväsentliga partier med hakparenteser, exempelvis när samtalet 

behandlade för studiens syfte irrelevanta ämnen.  

I analysens andra fas ska det som är relevant i texten tas ut och sorteras utifrån 

vad som är relevant för studiens problemställning. Vid en systematisk genomgång av 

materialet identifieras meningsbärande enheter genom att text med kunskap om ett 

eller flera teman väljs ut. De meningsbärande enheterna systematiseras och kodas 

utifrån valda teman (a.a.). Utifrån den helhetsbild som skapades vid den tidiga 

läsningen växte följande förslag till koder fram: Vård och behandling; Att befinna sig 

på botten; Insikt; Motivation; Strategier; Andra människors betydelse och Syn på 

sjukdomen idag. Under arbetets gång kombinerades Att befinna sig på botten med 

Insikt respektive Motivation med Strategier. Dessa koder representerades av en 

färgpenna. Vid läsningen av de utskrivna intervjuerna markerades sedan de textpartier 

som kunde kopplas till en särskild kod med kodens färg. 

Kodning innebär att delar av texten systematiskt tas ur sitt ursprungliga 

sammanhang för att läsas med andra besläktade textelement. I denna fas organiseras 

materialet i en matris (a.a.). Genom att de delar av texten som hörde till samma kod, 

kopierades ur grundmaterialet och klistrades in i ett gemensamt Worddokument, 

skapades en matris.  

I den tredje fasen ska kunskapen från varje kodgrupp abstraheras. Det betyder 

att innehållet i de meningsbärande enheterna koncentreras när forskaren gör en 

abstrakt beskrivning av dess innehåll. Beskrivningen ska innehålla de meningsbärande 

enheternas konkreta innehåll. Därefter kan kunskapen i de olika kodgrupperna 

sammanfattas (a.a.). Materialet kondenserades genom att jag sammanfattade de 

meningsbärande enheterna till sitt konkreta innehåll (Bilaga 4, Exempel 3). Materialet 

sammanfattades i Kapitel 6. När intervjupersonen citerades ändrades talspråket 

varsamt till skriftspråk. Citaten koncentrerades genom att upprepningar ströks och 

oviktiga partier ersattes av (...)  (Bilaga 4, exempel 4). 
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I analysens fjärde fas valideras resultaten i förhållande till de sammanhang de 

ursprungligen hämtats ifrån (Malterud, 1998). Jag läste transkriberingarna en sista 

gång, för att garantera att inga viktiga mönster eller resultat förbisetts. Några mindre 

ändringar blev då nödvändiga, exempelvis när vissa aspekter beskrivits mer 

uttrycksfullt i ursprungsmaterialet jämfört med den kondenserade texten. När en mer 

uttrycksfull beskrivning varit till fördel för texten justerades detta. Intervjupersonerna 

tog även del av det slutliga resultatet innan studien färdigställandes. Efter detta 

gjordes mindre ändringar i materialet när någon aspekt behövde förtydligas. 

 
Metod vid analys av resultat 
De teoretiska begreppen användes som verktyg för att tolka och förstå 

intervjupersonernas berättelser om återhämtning. Inför analysen lästes det slutgiltiga 

resultatet, för att finna drag som kunde kopplas till de teoretiska begreppen. 

Textpartier som tolkades som uttryck för generella motståndsresurser, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet markerades i texten. De markerade textpartierna 

sammanfattades och redovisades i Kapitel 7.  

 
Validitet 
Validitet handlar om i vilken utsträckning forskaren undersöker det den avser att 

undersöka (Bjereld & Demker & Hinnfors, 2002). Validitet är sammankopplad med 

relevansen i våra data och handlar om ifall den valda metoden varit lämplig för att 

svara på studiens frågeställningar (Ruth, 1991). Således krävde en hög validitet att 

studiens syfte och frågeställningar överrensstämde med vad metoden i praktiken 

undersökte. En kvalitativ undersökning bedömdes ha de bästa förutsättningarna att 

besvara studiens syfte och frågeställningar, då den gav möjlighet att komma nära 

informanternas subjektiva beskrivningar. En risk var dock att studiens frågeställningar 

glömdes under samtalet. För att förhindra detta var studiens syfte tydligt formulerat i 

informationen till intervjupersonerna (Bilaga 1) och de fick även ta del av en 

intervjuguide (Bilaga 2). Intervjuguiden fokuserade på personens erfarenheter av 

återhämtning och detta bidrog till att hon var förbered på vilken typ av information 

jag var intresserad av. Studiens syfte berättades även muntligt innan intervjuerna 

påbörjades. Vid de tillfällen då intervjuerna kom att handla om ämnen som inte 

rymdes inom studiens syfte förde jag tillbaka samtalet till detta.  
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Validitetsfrågan är aktuell i intervjuundersökningens samtliga faser (Kvale, 

1997) och innebär att forskaren ifrågasätter och problematiserar studiens metod och 

resultat (Malterud, 1998). Därför var ambitionen att i Kapitel 5 redovisa hur studien 

genomfördes och vilka ställningstaganden som gjordes.  

 
Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur forskaren använder sin metod (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wägnerud, 2004). Vid hög reliabilitet kännetecknas studiens 

genomförande av få slumpmässiga eller systematiska fel (a.a.). Enligt Ruth (1991) 

beror reliabititetsfrågan till stor del på forskarens förmåga att uppfatta relevanta drag i 

de fenomen som studeras. Forskaren kan välja att vara öppen för informantens utsagor 

genom att bortse från egen förförståelse eller medvetandegöra den inför informanten 

och tillsammans med henne/honom värdera den. Det är även viktigt att 

forskningsproceduren varit standardiserad och beskrivs detaljerat (a.a.). Hur det 

kvalitativa metoden tillämpades var således av betydelse för studiens resultat. För att 

undvika slumpmässiga fel kännetecknades intervjusituationerna av en standardiserad 

procedur där alla intervjupersoner gavs samma information före intervjun och i 

intervjusituationen (Bilaga 1). Risken fanns att intervjuarens förförståelse bidrog till 

feltolkningar av intervjupersonens utsagor. För att förhindra detta fokuserades 

intervjuerna på intervjupersonen och hennes unika upplevelse genom att jag ställde 

öppna frågor och bad personen konkretisera (Bilaga 4, Exempel 1) och testade mina 

tolkningar genom tolkande frågor. Denna intervjuteknik bidrog till en 

materialrikedom. Vidare kan det inte helt uteslutas att transkriberingen från ljud till 

skrift inneburit att information feltolkats eller förbisågs. Det inspelade materialet höll 

dock god kvalitet, vilket borde minska risken för feltolkningar i överföringen från ljud 

till skrift.  

Ambitionen var att göra studiens syfte tydligt under hela forskningsprocessen. 

Därför var syftet tydligt formulerat i informationen till intervjupersonerna och i den 

muntliga informationen före intervjun. När samtalen kom ifrån ämnet återkopplade 

jag genom frågor relaterade till syftet. Hänsyn togs dock till samtalsdynamiken och 

vad intervjupersonen ville berätta. Studiens syfte var ständigt i åtanke även vid analys 

av data och resultat. 
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Generaliserbarhet 
För att göra statistiska generaliseringar krävs ett slumpmässigt urval och att resultaten 

kvantifierats (Kvale, 1997). Vid kvalitativ forskningsmetod används ofta strategiska 

urval där intervjupersonerna väljs utifrån vem som kan besvara studiens 

frågeställning. Det blir därför svårt att statistiskt generalisera den inhämtade 

kunskapen, men den kan ändå vara värdefull och användbar (a.a.). Studien byggde på 

ett strategiskt urval. Resultatet kunde därför inte generaliseras och visade enbart hur 

just dessa fyra intervjupersoner beskrev sin återhämtning. Studiens resultat gav 

således exempel på fenomenologiska beskrivningar av återhämtning från anorexi. 

Urvalsgruppen var inte representativ för alla som återhämtat sig från anorexi, då såväl 

insjuknande, sjukdomsförlopp och återhämtning är unikt för varje individ. Samtliga 

intervjupersoner hade genomgått professionell behandling som ett led i 

återhämtningen och detta gäller troligtvis inte alla som återhämtat sig från anorexi. 

Intervjupersonerna hade även valt att engagera sig i en intresseförening för personer 

med ätstörningar och detta tydde på att de aktivt bearbetade sina erfarenheter. Det kan 

tänkas att detta inte heller gäller alla med liknande erfarenheter. Samtliga 

intervjupersoner var av kvinnligt kön och detta påverkade säkerligen resultatet. Det 

kan tänkas att mäns erfarenheter av anorexi och återhämtning skiljer sig från 

kvinnors.  Med ett annat urval hade således andra aspekter än de som nu framkommit 

blivit tydliga.  

 
Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, bilaga i Esaiasson et. al (2004), har varit 

ledande för studien. Inför en vetenskaplig undersökning måste värdet av den 

förväntade kunskapen vägas mot såväl kort- som långsiktiga konsekvenser för de som 

deltar i studien (a.a.). Därför funderade jag över vilka konsekvenser undersökningen 

kunde få för intervjupersonerna. Att svara på frågor om det som varit kunde väcka 

obehagskänslor under eller efter intervjun. För att minska risken för detta 

formulerades intervjupersonens rätt att avböja att svara på frågor eller avbryta 

intervjun, tydligt i den första informationen (Bilaga 1). Kanske innebar en 

gruppintervju att den enskilde kände sig mindre utsatt. Eftersom jag var ovan i 

forskningssammanhang fanns dock risken att min förmåga att uppmärksamma 

skiftningar i intervjupersonernas upplevelse av intervjun skulle brista vid en 
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gruppintervju. Därför ansågs en enskild intervju ha de bästa förutsättningarna att 

förhindra negativa konsekvenser av studien för intervjupersonerna. 

Forskaren måste även informera undersökningsdeltagaren om studiens syfte, 

undersökningens genomförande i stora drag samt de risker som finns med ett 

deltagande (Esaiasson et. al, 2004). Det skall tydligt framgå att deltagandet är 

frivilligt och att personen har rätt att avbryta sin medverkan (a.a.). I den första 

informationen till studiens intervjupersoner framgick studiens syfte samt hur 

materialet skulle komma att användas (Bilaga 1). Inför intervjuerna gavs denna 

information muntligen. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer föreskriver även 

att forskaren skall inhämta samtycke från sina försökspersoner och deras deltagande 

skall bygga på frivillighet. Det får inte föreligga något beroendeförhållande mellan 

intervjupersonen och forskaren, där intervjupersonen pressas att delta i studien (a.a.). 

Efter min förfrågan gav intervjupersonerna sitt samtycke till att delta i studien via 

mejl. Då det inte fanns någon personlig relation mellan mig och intervjupersonerna 

var risken liten att intervjupersonen upplevde sig pressad att delta i studien.  

Vidare skall studiens deltagare garanteras konfidientialitet. Uppgifter som 

möjliggör för utomstående att identifiera enskilda individer bör ändras eller uteslutas 

(a.a.). Det transkriberade materialet avidentifierades genom fingerade namn och 

ändringar av personliga detaljer. Vetenskapsrådet rekommenderar även att 

uppgiftslämnaren ges tillfälle att ta del av etiskt känsliga kapitel innan publicering 

(a.a.). Inför publiceringen tog intervjupersonerna del av det färdigställda 

resultatkapitlet och gav sitt godkännande.  

 
Kapitel 6. Beskrivningar av återhämtning från anorexi 
 
I detta kapitel redovisas studiens resultat. Jag valde att dela in berättelserna om 

återhämtning från anorexi i tre faser. En första fas* där anorexin var akut, en andra fas 

där personen hittade en väg ur anorexin och en tredje fas där personen kommit en bit i 

sin återhämtning, och blickade tillbaka på sina erfarenheter. Kapitlet är ordnat utefter 

dessa faser och de olika avsnitten är indelade i underrubriker. Inledningsvis beskrivs 

intervjupersonernas bakgrund. För att förhindra att intervjupersonernas identitet röjs 

är informationen fingerad.  
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Intervjupersonernas bakgrund 
Intervjupersonerna var alla kvinnor i 20-35 års ålder, med personliga erfarenheter av 

anorexi och återhämtning. Frida utvecklade anorexi i mellanstadieåldern, Anna och 

Carin i tonåren och Ylva i tidig vuxenålder. Samtliga hade återhämtat sig från 

anorexin vid intervjutillfället och det var då mellan 3-12 år sedan de var akut sjuka. 

Vid intervjun var Ylva yrkesarbetade medan Frida och Carin studerade på högskola. 

Anna var både studerande på högskola och yrkesarbetande. De var alla aktiva i en 

intresseförening för personer med ätstörningar. 

Intervjupersonerna hade genomgått professionell behandling som ett led i en 

återhämtning. Tillsammans har de erfarenheter från barn- och ungdomspsykiatri, 

vuxenpsykiatri, behandlingshem, offentlig sjukvård och specialistvård för 

ätstörningar. Tre av intervjupersonerna hade haft regelbunden kontakt med kurator 

eller terapeut under en längre tidsperiod.  

 
Akut sjukdom 
För studiens intervjupersoner innebar anorexin ett levnadsmönster av restriktivt 

ätande, där rädslan för att vara tjock och gå upp i vikt var dominerande under en 

längre tid. Det kunde röra sig om bantning av och till under flera år eller ett plötsligt 

insjuknande. Till en början kunde viktnedgången upplevas som positiv och befriande 

för att sedan leda till social isolering, självförakt och till och med självdestruktivitet. 

Anna och Carin menade att anorexin blev ett sätt att hantera känslor, tankar och 

händelser som de upplevde som svåra. För samtliga intervjupersoner fick anorexin så 

allvarliga konsekvenser att den innebar en fysisk och/eller psykisk fara för deras liv.  

 
Att befinna sig på botten 

Anorexin fick allt större inverkan i intervjupersonernas liv. De beskrev att anorexin 

innebar att de tillslut hamnade längst ned på något som kan liknas vid en botten. Detta 

beskrevs på olika sätt: Anna förklarade att hon varken ville äta eller leva, att hon var i 

kris och inte förmådde att hantera svälten. Hon beskrev att anorexin ”tog över” utan 

att hon kunde hindra den. För Carin blev anorexin så allvarlig att hennes läkare 

varnade henne att hon hade ”en fot i graven”. Carin förklarade att anorexin ”drog 

henne nedåt” och att i svälttillståndet var ”allting jobbigt”. Hon orkade inte tänka. Allt 

hon skulle göra kändes som stora projekt som väckte ångest. Frida bytte 

vårdavdelning temporärt under en sommar vilket hon beskrev som ”det värsta hon 
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varit med om”. Hon kände sig ”knäckt” av att vara där och upplevde att personalen 

var hennes fiender. För Ylva blev ätstörningen så allvarlig att hon vaknade upp på 

sjukhus efter att hon varit nära döden. Hon beskrev under intervjun att hon då ”var 

nere på botten” och bad sin familj om hjälp.  

 
Den akuta sjukvården 

När anorexin var akut hade intervjupersonerna behov av såväl medicinsk hjälp som 

psykologisk stöd. Samtliga var i det akuta läget intagna för vård och då var en 

viktökning sjukvårdens högsta prioritet. Intervjupersonerna beskrev att det kändes 

svårt och tungt att äta och gå upp i vikt. Samtidigt menade de att det var den vård som 

de då behövde. För att förmå personen att äta använde sjukvårdspersonalen hot, 

övertalning och ibland auktoritär behandling. Exempelvis låg Anna inlagd på en 

psykiatrisk avdelning där personalen varnade henne att det blev nödvändigt med 

näring genom dropp* om hon inte började äta. Även Frida blev inlagd, inom barn- 

och ungdomspsykiatrin och när hon vägrade att äta gavs hon flytande näring genom 

sondmatning* av och till under två år. Att de professionella bestämde vad och hur 

personen skulle äta beskrevs som nödvändigt. Carin förklarade att beslut om att äta 

mer och motionera mindre var så ångestfyllda att det var en lättnad om hon kunde 

skylla på personalen när hon ökade i vikt. 

Under den akuta fasen var det betydelsefullt att andra i den drabbades närhet 

agerade istället för intervjupersonen. Exempelvis hade anhöriga i några fall en viktig 

roll för att personen skulle komma i kontakt med sjukvården. Carins mamma och 

syster såg till att hon kom i kontakt med en kurator på en ätstörningsenhet. Fridas 

mamma fanns med henne på sjukhuset där Frida var inlagd och Ylvas mamma 

kämpade för att dottern skulle få vård. När Ylva väntade på vård var även hennes 

syster viktig. Ylva berättade att hon ”aldrig klivit ur sängen” om det inte vore för 

systern.  

Den akuta sjukvården upplevdes på olika sätt. Ylva berättade att de första 

veckorna när hon var inskriven på slutenvårdsavdelningen minns hon ”som i en 

dimma”. Hon grät och orkade inte ha kontakt med varken familj eller vänner. När 

Frida var sjukast i anorexin ville hon inte bli frisk och berättade att hon inte orkade ta 

steget att börja äta. Hon upplevde då att personalen var ”dum” som ville få henne att 

äta. 
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Vändpunkter 

I berättelserna om anorexin i en akut fas finns även beskrivningar av 

vändningar, det vill säga tillfällen då personen förmådde minska anorexins inverkan i 

livet och hittade alternativa sätt att tänka eller handla. Upplevelsen av att må som 

sämst kunde bidra till en insikt om sjukdomen och denna insikt kunde fungera som en 

vändpunkt. Dessa vändpunkter beskrevs på följande sätt: Anna insåg att situationen 

var ohållbar när vårdpersonalen varnade henne att de skulle tvingas ge henne näring 

genom dropp. Hon insåg att ”det sjuka livet inte var något liv” och hon kunde förstå 

med sitt förnuft att svälten inte var bra för henne. Läkarens besked om att hon hade 

”en fot i graven” fick Carin att tänka efter:  

 

Jag ville inte dö, men jag ville försvinna, en sådan känsla hade jag. (...) Jag är 
jätterädd för att leva och jätterädd för att bli frisk, men vill ändå inte dö. Men det 
fick mig ändå att tänka till lite att jag kanske ska försöka i alla fall (Carin). 

 

Carin menade även att hon såg att hennes familj mådde dåligt av att se henne sjuk, 

vilket fick henne att vilja bli frisk för deras skull.  

Frida insåg hon att inte ville sondmatas hela livet och att hon var tvungen att äta 

för att komma tillbaka. De negativa erfarenheterna av vård i en annan stad fick henne 

att inse att den ordinarie vården var bättre än hon tidigare tyckt. Hon förmådde då att 

ändra sin inställning till den. Ylva berättade att efter tre veckor på 

slutenvårdsavdelningen där hon tvingades äta regelbundet, kunde hennes hjärna börja 

fungera normalt igen. När kroppen återhämtat sig något insåg hon att behandling var 

vad hon behövde. Då förmådde hon släppa sitt behov av kontroll.  

Intervjupersonerna menade att vägen till ett friskt liv var en svår och krävande 

process även efter dessa vändpunkter. Carin beskrev återhämtningen som en ”jobbig 

process” att gå igenom, där känslor och tankar som förträngdes under sjukdomen kom 

tillbaka och behövde hanteras.  

 
Finna vägar ur anorexi 
Det var tydligt att fysisk återhämtning och avbrott i svälten inte var tillräckligt för att 

intervjupersonerna skulle må bra. Frida menade att anorexin egentligen inte handlade 

om maten. Att bli frisk handlade inte bara om att äta och gå upp i vikt. Carin 

påpekade att hon visserligen gick upp något i vikt när hon vårdades, men att hon 

fortfarande mådde dåligt mentalt. Så trotts att kroppen återhämtade sig fysiskt fanns 
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ett anorektiskt tänkande kvar, till exempel i form av rädsla för att bli tjock, en skev 

kroppsuppfattning och ett förnekande av sjukdomen. Därför var intervjupersonerna 

sårbara även när de hade börjat, och under, sin återhämtningsprocess.  

Ylva gav exempel på en sårbarhet under återhämtningsprocessen. När hon inte 

längre behövde vara inskriven på slutenvårdsavdelningen, utan enbart vistades där 

halva dagarna för behandling, var det svårt att kontrollera anorexin. Detta ledde till att 

hon hade återfall i början. Även Carin menade att det var viktigt för henne att vara 

sysselsatt efter behandlingens slut på dagen, för att inte riskera att hamna i sina gamla 

tankebanor igen. För att hindra tillbakagångar beskrevs det därför som viktigt att 

vården innebar mer än bara fysisk omvårdnad. Carin remitterades till ett av 

Landstingets behandlingshem och bodde därefter i deras träningslägenhet. Även Frida 

vistades på behandlingshem under ett år och hade familjesamtal med sina föräldrar. 

Anna, Carin och Ylva hade regelbundna samtal med en kurator eller terapeut i över 

två år efter att de sökt och fått hjälp.  

 
Relationer till betydelsefulla professionella 

För att finna en väg ut ur anorexin beskrev samtliga att relationen till en specifik 

professionell varit betydelsefull. De professionella som var av betydelse var någon 

som intervjupersonen vågade känna förtroende för och lita på. Behandlaren var någon 

som kunde dela det som upplevdes svårt. Anna menade att den psykologiska hjälpen 

var viktigare än den medicinska. För att återhämta sig behövde hon hjälp med 

kringliggande problematik och inte enbart fokusera på ätandet. Hon beskrev att det 

var en viktig lärdom att hon insåg att hennes kurator stannade kvar och inte svek. 

Carin hade kontakt med en kurator på en ätstörningsenhet i tre år. Hon berättade att 

mycket av det som kuratorn sagt när Carin var sjuk, kunde hon ta till sig först senare 

under sin återhämtningsprocess. I samtalen kunde kuratorn återberätta vad Carin sagt 

på ett sätt så att Carin reflekterade över sitt beteende. Kuratorn förklarade att i ett 

svälttillstånd upplevdes saker svåra, eftersom kroppen saknade näring. Detta bidrog 

senare till att Carin vågade ta steg mot att bli frisk. Frida fungerade bra tillsammans 

med en av sina kontaktpersoner inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon kände att 

kontaktpersonen var personligt engagerad och verkligen brydde sig. Kontaktpersonen 

gjorde speciella saker bara för Frida och var ett viktigt stöd när hon inte hade bra 

kontakt med sina föräldrar. Ylva gick i enskild terapi under två och ett halvt år. Så här 

beskrev hon relationen till sin terapeut:  

 31



 
Jag kände verkligen att hon var på min sida, hon ville mig bara väl. Mina tankar 
på behandlingshemmet var mera att dom (personalen) försöker lura mig och dom 
försöker få mig tjock och sådär. Men jag hade väl kommit så långt att jag förstod 
att hon gör inte det här för att vara elak mot mig utan för att hon vill mig väl. Och 
när jag väl kunde lita på det var det liksom bara att följa med och det gick mycket 
lättare. (Ylva) 

 

Ylva upplevde att terapeuten förstod och att hon tillslut kändes som en god vän. I 

samtalen insåg Ylva att hon hade mycket att vinna på att bli frisk. Hon antecknade det 

positiva med ätstörningen och det positiva med att bli frisk och fann att ätstörningen 

inte medförde mycket positivt. När hon fått en god kontakt med sin terapeut var 

ätstörningen inte längre ett alternativ för att hantera livet och hennes återfall 

upphörde.  

Under vissa perioder fungerade relationen till den professionella som en 

motivation till att kämpa mot sjukdomen. Anna berättade att hon i början åt för 

kuratorns skull, eftersom hon inte ville göra henne ledsen. Kuratorn var även ett stöd 

under en period när Anna inte förmådde att dricka. Hon gav Anna ett glas vatten 

under ett av deras samtal. Anna insåg då att hon gjorde bäst i att dricka vattnet medan 

kuratorn var närvarande, så att hon inte behövde vara ensam om det kändes svårt 

efteråt. Anna förklarade att kuratorns närvaro inte gjorde att drickandet kändes lätt, 

men att den gjorde att hon kunde försöka dricka ändå. 

 
Relationen till kroppen 

Anna gick i fysisk behandling parallellt med sina samtal hos sin kurator inom 

psykiatrin. Hon beskrev att hennes kropp tidigare varit ”avstängd” och att 

behandlingen medförde att:   

 

Efter ett tag började jag känna att kroppen finns där också (...) den är en del av 
mig (...) jag börjar på nått sätt bli lite mer ödmjuk inför den. För min uppfattning 
var länge att kroppen gör vad jag vill, kroppen är min slav (Anna). 

 

Hon beskrev att känslor och kropp kunde ”gå ihop” och att behandlingen blev ett sätt 

för henne att integrera kroppen med henne själv. Hon hade stor hjälp av att gå i dessa 

behandlingar parallellt med samtalen hos kuratorn. 
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Att vilja bli frisk 

Personens vilja att bli frisk har en central roll intervjupersonernas berättelser om 

återhämtning. Först när viljan fanns förmådde intervjupersonerna ta till sig av vård 

och behandling och kunde finna sätt att hantera anorexin. När intervjupersonerna inte 

ville bli friska var möjligheterna till återhämtning betydligt mindre. Ylva sade att hon 

tidigt under sitt insjuknande haft kontakt med en kurator för behandling. Men i det 

läget upplevde hon svälten som positiv och hon ville inte sluta, varvid behandlingen 

inte gav henne någonting. Även Carin menade att när hon inte ville bli frisk fungerade 

ingen behandling. Viljan att bli frisk handlade således om mer än att säga sig vilja bli 

frisk. Den handlade även om att verkligen våga ta steget mot att bli frisk och att våga 

släppa kontrollen över matintaget. Frida berättade att hon visserligen ville komma 

tillbaka till skolan och slippa sondmatningen, men att det tog lång tid innan hon kände 

att mat var god och att hon ville bli frisk för sin egen skull. Till en början åt hon för 

andras skull och exempelvis för att visa föräldrarna att hon var frisk. 

Viljan att bli frisk var nära förknippad med den insikt som beskrevs under 

rubriken Vändpunkter och var en förutsättning för att personen tog sig ur anorexins 

grepp. Att bibehålla och följa viljan att bli frisk krävde envishet. Förmågan att vara 

envis fanns redan när intervjupersonen var anorektisk, men under återhämtningen 

kunde envisheten istället användas till att bli frisk. Carin menade att under 

återhämtningen var envisheten en kraft och styrka hos henne. Ylva använde sin 

envishet för att argumentera mot de sjuka tankarna: 

 

När ätstörningen sa någonting som ’nej men det här borde du verkligen inte äta’ 
då kunde jag säga att ’jo, sluta nu, du ska inte få vinna’ (Ylva). 

 

Även i intervjun med Anna fanns uttryck för en liknande envishet. När hon varit 

inlagd på en psykiatrisk avdelning i ett par dagar kände hon att hon ”ville komma 

vidare” och bestämde sig då för att försöka bli frisk. Hon längtade efter att ”göra 

friska och normala saker”, som att ”gå på promenad och känna sig lycklig”. Detta 

blev i sig en kraft som bidrog till att hon orkade kämpa vidare. Hon berättade att först 

när hon bestämde sig kunde hon anamma den struktur kring ätandet som 

behandlingen medförde. Men det var en sak att bestämma sig, sedan kom hinder i 

vägen. Anna berättade att de gånger som hon var i en svältperiod var det svårast för 

henne att ta första steget att börja äta igen. De dagar då hon ”rasade ned” försökte hon 
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ändå få i sig någonting morgonen därpå, eftersom hon ”hade bestämt sig” för att bli 

frisk. När viljan att bli frisk fanns kunde den fungera som en drivkraft i 

återhämtningsprocessen. 

 

Motivation att bli frisk 

Studiens data indikerar att olika faktorer fungerade som motivation under 

återhämtningens faser. Till skillnad från det som beskrevs ovan om vilja att bli frisk 

verkade motivationen att bli frisk främst ha berott på yttre faktorer och förbättringar i 

de intervjuades tillvaro.  I det akuta läget åt intervjupersonerna främst för att klara sin 

överlevnad, eller för någon annans skull. Men efter en tid kunde den fysiska 

återhämtningen innebära att fördelar med att vara frisk framträdde. Ylva började njuta 

av mat och märkte att hennes minne blev bättre när kroppen fått näring. Tack vare 

detta kunde hon läsa en bok för första gången på flera år. Hon kunde även följa med i 

samtal på ett annat sätt än tidigare. Ylva upplevde dessa fysiska förbättringar som en 

frihet, men ville först inte erkänna att de berodde på att hon hade börjat äta. Hon 

berättade även att hon under sin ätstörning isolerat hon sig från sina vänner. Som ett 

led i återhämtningen kontaktade hon dem igen. När hon återfått kontakten med sina 

vänner ville hon inte riskera att förlora dem genom att återvända till ätstörningen.  

 För att hitta en väg ur anorexin var det viktigt motivation när personen tilläts 

lämna sjukvårdsmiljön och ingick i ett friskt sammanhang. När Anna orkade 

arbetsträna på sin gamla arbetsplats och började studera, blev detta någonting som 

hon kunde hålla fast vid för att inte bli sämre. Hon berättade att hon i början inte tillät 

sig att äta för sin egen skull, utan främst åt för att klara studierna. Carin förklarade att 

en vänding skedde när hon flyttade till en träningslägenhet, tillsammans med två 

andra med liknande erfarenheter. De tog ett gemensamt ansvar för ätandet och 

tillsammans kunde de skapa en tillvaro med socialt umgänge och arbete. Med de 

andra kunde Carin tillåta sig att äta sådant som varit förbjudet under sjukdomen. 

Senare innebar även studierna en vändpunkt för henne: 

 

Det var nog det bästa jag gjort i hela mitt liv (...) på det året så gick jag upp tio 
kilo, friska kilo. Det var inget tvång att 'nu ska du äta och nu ska du inte 
motionera', utan (...) jag åt och tränade som alla andra och vi festade och så. Jag 
gick upp i vikt  utan att tänka på det nästan.(...) Jag trivdes jättebra där, fick många 
fina kompisar och jag fick läsa sånt som jag var intresserad av (Carin). 

 

 34



Detta kan beskrivas som att Carin inte längre hade tid för det anorektiska livet utan 

hon var upptagen med annat. I skolan ingick hon i ett socialt sammanhang där hon 

kände sig sedd och uppmärksammad för den hon var utan anorexin. Klasskompisarna 

berömde henne och sade att hon hade utvecklats som person. Både Carin och Ylva 

upptäckte även att de kunde bli förälskade igen, känslor som de inte haft rum för 

under svälten. 

Frida berättade att det var betydelsefullt att fungera i sociala sammanhang som 

inte var matsituationer. När hon kände sig bemött som ”en normal person” glömde 

hon bort anorexin för en stund. När hon gjorde utflykter från avdelningen och 

personal talade om att sätta upp en teaterföreställning, insåg Frida att hon kunde vara 

med om roliga saker om hon blev frisk. Även mötet med ungdomarna (de hade andra 

problem än anorexi) på behandlingshemmet blev en motivation för henne att bli frisk. 

Så här beskrev hon sina tankar efter att hon kommit till behandlingshemmet:  

 

Då kände jag att jag måste verkligen härifrån. (...) Och då för första gången kände 
jag att vad normal jag är, jag kan verkligen bli frisk nu och jag ska inte vara på 
sjukhus längre (Frida). 

 

När intervjupersonerna började hitta sätt att ta sig ur anorexin beskrevs andra i 

omgivningen som såväl hjälpande som hämmande för återhämtningen. Anhöriga 

kunde spela en viktig roll under denna fas. Carin menade att tack vare att familjen 

brydde sig kände hon att hon hade något att komma tillbaka till. Frida upplevde att 

hennes föräldrar stöttade henne ”till hundra procent” och hon menade att de varit 

viktigare än vad hon förstod då. Men när någon anhörig har haft egna bekymmer 

kunde detta bidra till tillbakagångar i återhämtningen. Anna och Carin berättade att de 

själva mådde sämre när någon av deras anhöriga försämrat sin hälsa. Det var även 

negativt att vistas med andra sjuka personer. Livet med andra anorektiker på en 

vårdavdelning gjorde det svårt att skapa normala rutiner kring mat och ätande. 

 
Strategier under återhämtningen 

I berättelserna ges exempel på strategier för att hantera anorexin under 

återhämtningsprocessen. Strategierna tycks handla om att upptäcka svaga punkter och 

lära sig undvika eller hantera dessa. Under rubrikerna ovan finns exempel på sådana 

strategier i återhämtningens tidiga faser, som att personal tilläts ta över ansvaret för 

vad intervjupersonen åt, när läget var akut. Att vara sysselsatt efter behandlingens slut 
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på dagen var även exempel på en strategi. Det fanns även exempel på att 

intervjupersonerna haft hjälp av andra för att hantera anorexin. Under rubriken 

Relationen till betydelsefulla professionella beskrevs hur Anna hade stöd av sin 

kurator. Men det var inte bara kuratorn som var ett stöd, Anna valde även att väga sig 

hos en arbetsterapeut en gång i veckan. Detta för att slippa vara ensam när hon vägde 

sig. Anna berättade också att en strategi som fungerade var att strikt följa ett 

matschema, vilket bestämde vad och när hon skulle äta.  

Även Ylva gav exempel på strategier hon använde för att äta normalt. I början 

av återhämtningen litade hon inte på sig själv och därför undvek hon att äta ensam. 

Hon planerade alla sina måltider så att hon åt dem tillsammans med andra. I perioder 

åt hon både lunch och middag utanför hemmet för att hon inte skulle ”smita från” 

ätandet. På så sätt såg hon även hur friska människor åt, vilket hon saknat på 

avdelningen.  

 
Blicka tillbaka 
Föreliggande studie genomfördes mellan tre och tolv år efter det att 

intervjupersonerna varit akut sjuka i anorexi. Studiens data visar att varje 

intervjupersons återhämtning handlade om en unik process över lång tid.  

 
Återhämtningsprocessen  

Studien visade att återhämtning från anorexi berodde på en mängd olika faktorer och 

att återhämtningen inte var okomplicerad. Anna menade att det fanns flera 

anledningar till att hon blev frisk. I takt med att hon började äta regelbundet, byggde 

upp ett liv med skola och arbete och etablerade en kontakt med kuratorn, integrerades 

alla de olika bitarna som var av betydelse för hennes återhämtning. Carin förklarade 

att hennes återhämtning ”gått i vågor”, med bra perioder då hon varit motiverad och 

svårare perioder ”där hon backat”. Ylva beskrev sin återhämtningsprocess som en 

trappa där hon ibland upplevt att hon stått och stampat och även tagit kliv tillbaka, 

men över tid hade hon ändå gått brant uppför.  

Berättelserna indikerade att återhämtningen fortfarande fortgick i 

intervjupersonernas liv och att erfarenheterna av anorexi var en del av deras 

berättelser om sig själva. I nuläget handlade återhämtningen om att förhålla sig till de 

egna erfarenheterna och hantera eventuella tillbakagångar som kunde uppkomma. 

Strategier för att förhålla sig till de egna erfarenheterna och eventuella tillbakagångar 
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fanns fortfarande. Anna valde att äta nyttig mat och sade att sjukdomstankar 

fortfarande kunde dyka upp hos henne. Men istället för att svälta valde hon att tala 

med någon om det som kändes svårt. Carin förklarade att hon idag var uppmärksam 

på hur hon mådde och vad som stressade henne. Frida valde att flytta ifrån sin 

hemstad efter gymnasiet. Hon beskrev att det var svårt att få distans till anorexin så 

länge hon bodde kvar. 

 
Erfarenheternas betydelse idag  

Erfarenheterna av att ha varit sjuk i anorexi och klara av att återhämta sig beskrevs 

som både positiva och negativa. Carin menade att det var negativt att många år av 

hennes ungdom ”gått åt till anorexin” och att det i vissa situationer kunde vara svårt 

att ha dessa erfarenheter:  

 

Det blir jättejobbigt när man ska söka jobb eller man träffar någon som man inte 
sett på länge ”Vad har du gjort dom här åren?” ”Ö, puh,  jag har varit sjuk”. Det är 
inte så jätteroligt (...) När man lämnar in sin CV, ”Det är glapp här liksom, vad har 
du gjort här?” (Carin). 

 

Carin skämdes inte över att hon hade varit sjuk men upplevde att det var negativt i 

vissa sammanhang. Tidigare skämdes Frida för att hon varit sjuk, men det gjorde hon 

inte längre. Hon kände dock att andra hade fördomar om personer med anorexi och 

valde därför vänta med att berätta om sina erfarenheter för nya bekanta.  

Under intervjuerna framkom att erfarenheterna av anorexi och återhämtning 

inneburit en personlig utveckling som intervjupersonerna inte ville vara utan. Det 

handlade till stor del om att intervjupersonen lärt sig att tycka om sig själva, ta hand 

om sig själva och vara öppna för sina känslor. Några menade att det skett en stor 

förbättring i hur de var nu i jämförelse med hur de varit innan insjuknandet. Anna 

berättade att om hon inte tagit itu med sin anorexi hade hon kanske utvecklat ett 

livsmönster av restriktivt ätande. Frida berättade att hennes erfarenheter bidragit till 

att hon tyckte om sig själv mer än tidigare. Att återhämta sig kunde även innebära 

utvecklandet av en ny identitet. Ylva beskrev att hon som sjuk upplevde hon sig själv 

som identitetslös men att hon under återhämtningen inte kunde gå tillbaka till den hon 

var innan hon blev sjuk. Hon behövde istället hitta en ny identitet. Återhämtningen 

kunde även innebära att personen utvecklades så mycket att minnena från 
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sjukdomstiden tedde sig avlägsna och främmande. Så här beskrev Frida sin 

sjukdomstid under intervjun:  

 

Jag kan inte riktigt (...) förstå hur jag kände då (…) hur sjuk jag kunde vara, det 
känns inte som att det är Frida när jag var sjuk. (...) jag får inte ihop det, hur jag 
kunde göra nått sånt, då måste man vara jättesjuk. (...) Det känns konstigt hur jag 
tog mig från det till den jag är nu (Frida). 

 

Några beskrev att de fortfarande bearbetade sina erfarenheter och att ett sätt att göra 

det var att tala om det de varit med om. Carin berättade att trots att hon betraktade sig 

som frisk bearbetade hon fortfarande sina erfarenheter från anorexin. Att ställa upp på 

intervjuer i olika sammanhang var ett sätt för henne att göra detta. Frida beskrev att 

när hon redogjorde för sina erfarenheter kunde hon upptäcka företeelser hon tidigare 

inte tänkt på.  

Samtliga intervjupersoner valde att engagera sig i en intresseförening för 

personer med ätstörningar. Engagemanget sågs som en möjlighet att hjälpa andra. 

Frida hoppades att hon genom sitt engagemang skulle kunna visa att det fanns andra 

som förstod. Ylva menade att när hon träffade andra som var sjuka kände hon att hon 

kunde ge något och att hon var uppskattad. Hon beskrev det som ett led i 

återhämtningen där hon fick bearbeta sina erfarenheter ”utifrån”.  

 
Sammanfattning av studiens resultat 
Jag valde att dela in berättelserna om återhämtning från anorexi i tre faser. Dessa faser 

bör inte ses generella eller absoluta utan syftar till att ge en övergripande beskrivning 

av studiens data. Intervjupersonerna menade att återhämtning varit en process där 

olika faktorer i samspel med varandra haft betydelse. Därför gav denna indelning en 

något förenklad bild. Den akuta fasen kännetecknades av att anorexin innebar ett hot 

mot den fysiska kroppen och psykiska hälsan. I det läget förmådde inte den drabbade 

att agera för sitt eget bästa och det blev nödvändigt att anhöriga och vårdpersonal 

agerade auktoritärt, för att hon skulle få vård och öka i vikt. I beskrivningarna av en 

akut fas finns även beskrivningar av att nå en botten och vändpunkter. Den andra 

fasen kallade jag Att finna vägar ur anorexin och den beskrev personens väg till ett 

friskare liv. Då var den drabbades relation till en betydelsefull professionell av stor 

betydelse. Även hennes vilja att bli frisk, envishet, motivation och förmåga att finna 

strategier var då avgörande. Den tredje fasen kännetecknades av att intervjupersonen 
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kommit en bit i sin återhämtning. Berättelserna indikerade att erfarenheterna av 

anorexi var en del av deras berättelser om sig själva och återhämtningsprocessen 

beskrevs som en pågående utveckling av den egna personligheten. Resultatet visade 

att återhämtningsprocesserna varit mångfacetterade och att de även inneburit 

tillbakagångar och sårbarhet. Tillbakagångarna bör ses som tecken på att de faser som 

beskrevs var sammankopplade och att återhämtning innebar pendlingar mellan dessa 

faser.  

 
Kapitel 7. Återhämtning utifrån Antonovskys begrepp 
 
I detta kapitel analyseras studiens resultat utifrån studiens valda teoretiska begrepp. 

Kapitlet är indelat i följande huvudrubriker: Relationen mellan hälsa och ohälsa, 

Anorexi – en stressor och Känsla av sammanhang. Studiens resultat analyseras utifrån 

Antonovskys (1991) syn på hälsa och ohälsa samt utifrån begreppen stressorer, 

generella motståndsresurser, känsla av sammanhang, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Slutligen följer en sammanfattning kapitlets innehåll. 

 
Relationen mellan hälsa och ohälsa 
Antonovsky menar att hälsa och ohälsa bör ses som två ytterligheter på ett kontinuum, 

där individen kan förflytta sig närmare den ena eller andra ytterligheten (a.a.). 

Intervjupersonernas beskrivningar av anorexi och återhämtning kan uppfattas som 

exempel på hur de förflyttade sig på detta kontinuum. När anorexin var akut hade den 

en negativ inverkan på intervjupersonernas såväl fysiska, psykiska som sociala hälsa. 

Återhämtningsprocessen innebar att hälsan förbättrades när de återhämtade sig 

fysiskt, deltog i behandling, upprättade en terapeutisk kontakt, och tog del av sociala 

sammanhang vilka erbjöd vägar till ett friskare liv. Men studiens resultat visar att det 

inte var enkelt och att återhämtningsprocessen i sig tog tid. Beskrivningarna av 

tillbakagångar under återhämtningen visar att vägen till ökad hälsa var en process med 

såväl framgångar som motgångar. Återhämtningen tycks därför handla om en ständig 

rörelse mellan ytterligheterna hälsa och ohälsa. Dessa rörelser påverkades av såväl 

yttre som inre faktorer. Exempelvis inverkade en kris, försämring i vården eller 

anhörigas hälsa negativt på intervjupersonernas tillstånd, medan relationen till en 

betydelsefull professionell, socialt umgänge eller viljan att bli frisk påverkade 
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positivt. Men jag menar att trots tillbakagångarna innebar återhämtningen på sikt en 

ökad hälsa. Detta blev tydligt i beskrivningarna av att personen befunnit sig på en 

botten, som hon sedan lyckades ta sig upp ifrån, och det faktum att hon betraktade sig 

själv som friskare idag, än under sin sjukdomstid.  

 
Anorexi – en stressor 
Rädsla att gå upp i vikt, restriktivt ätbeteende och förnekelse av sjukdom 

kännetecknar en anorektisk problematik (American Psychiatric Associations, 2000). 

Definitionen av anorexi och studiens resultat visar att anorexi innebär att den 

drabbade uppvisar såväl fysiska som psykiska symtom. Studiens resultat visade även 

att anorexin kunde innebära en social isolering. Jag menar därför att anorexi och dess 

symtom kan likställas med en stressor, som försvårar för individen att uppleva hälsa. 

Anorexin verkar även försvåra för den drabbade att hantera andra stressorer som hon 

utsätts för. Beskrivningarna av svälten som ett sätt att hantera svårigheter i livet 

indikerar att anorexin i sig utgjorde ett hinder för personen att hantera olika stressorer 

på ett framgångsrikt sätt.  

 
Känsla av sammanhang 
Nedan redogör jag för hur berättelserna om återhämtning kan tolkas utifrån begreppet 

känsla av sammanhang och dess komponenter känsla av begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Vid analysen av studiens data finner jag att känslan av 

sammanhang växlat under återhämtningens faser. Men att återhämtning på sikt kunde 

innebära att känslan av sammanhang förstärktes och utvecklades. Studiens resultat 

indikerade att känslan av sammanhang var beroende av en mängd olika faktorer. 

Såväl fysisk och psykisk hälsa, som relationer, det sociala nätverket och en 

meningsfull sysselsättning var av betydelse. 

Innan jag redogör för min tolkning av intervjupersonernas utveckling av känslan 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet under återhämtningsprocessen, vill 

jag diskutera hur känslan av sammanhang under anorexin kan tolkas. Jag drar 

slutsatsen att anorexi i sig innebär en känsla av sammanhang för den drabbade. 

American Psychiatric Associations (a.a.) definition av anorexi och studiens resultat 

indikerar att anorexin i sig kan betraktas som en strävan att göra tillvaron begriplig, 

hanterbar och meningsfull. Den sjuke begriper att hon måste svälta, eftersom hon har 

en intensiv rädsla för att gå upp i vikt. Hon känner att hon förmår svälta (kan hantera 

 40



svälten) och att svälten ger livet mening, när den leder till viktminskning. Men denna 

känsla av sammanhang leder inte till ökad hälsa utan innebär snarare en fara för 

personens liv. Känslan av sammanhang innebär inte heller att den drabbade förmår att 

vara flexibel vid hanterandet av olika stressorer och dess effekter. Denna känsla av 

sammanhang liknar således Antonovskys (1991) beskrivning av en rigid känsla av 

sammanhang.  

Jag menar att återhämtningen innebar en ombildning av personens känsla av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet på ett sätt så att anorexin inte längre 

tilläts ta en avgörande plats i hennes liv. På så sätt innebar återhämtningen att känslan 

av sammanhang ändrade innebörd och förändrades. Studiens resultat kan tolkas som 

att intervjupersonerna strävade efter att skapa begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet under återhämtningens samtliga faser. I den akuta fasen var dock 

sökandet efter begriplighet och hanterbarhet starkast, medan strävan efter hanterbarhet 

och meningsfullhet tog över när intervjupersonen sökte en väg ut ur anorexin. 

Sökandet efter meningsfullhet var även dominerande när intervjupersonen blickade 

tillbaka på sina erfarenheter. De tre begreppen är dock sammanflätade och flera 

aspekter kan tolkas som såväl strävan efter begriplighet, hanterbarhet som 

meningsfullhet. 

 
Begriplighet 

Begreppet generella motståndsresurser kännetecknar allt som ger individen kraft att 

hantera stressorer och göra dem begripliga (a.a.). Studiens data indikerade att 

intervjupersonernas tillgång till generella motståndsresurser varierade under 

återhämtningens faser, men på sikt ökade i omfattning. I den akuta fasen verkar 

intervjupersonen känt maktlöshet inför anorexins påverkan och upplevt den som 

övermäktig. Tillvaron tedde sig då obegriplig, svår att hantera och utan mening.  Jag 

tolkar detta som att intervjupersonerna i det akuta läget hade få generella 

motståndsresurser att ta till för att göra tillvaron begriplig.  

Jag finner dock att intervjupersonerna strävade efter begriplighet även när läget 

var kaotiskt och akut. I det läget verkade främst tillgången till anhöriga och 

vårdpersonal bidragit till att situationen blev begriplig. Exempelvis kunde en 

auktoritär hållning från vårdpersonalen hjälpa personen att förnuftsmässigt begripa att 

hon skulle äta. Först när svälten brutits förmådde intervjupersonen att göra tillvaron 

begriplig på egen hand. Det verkar då ha handlat om att acceptera behandlingen och 
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vara villig att ta del av den. Även fysisk behandling kunde då bidra till att kroppens 

fysiska uttryck och de egna känslorna blev mer begripliga än de varit tidigare. 

När återhämtningen påbörjades beskrev samtliga att relationen till en 

betydelsefull professionell var viktig. Den professionelle verkar ha varit en viktig 

resurs och ett stöd försöket att göra livet begripligt. Den professionella resonerade 

med den intervjupersonen om anorexin och dess effekter. Den professionella var även 

någon som stod på intervjupersonens sida och hjälpte henne att göra det obegripliga 

begripligt genom att härbärgera det hon upplevde. När tillståndet blev mindre akut 

och intervjupersonerna kommit en bit i sin återhämtning fungerade även tillgången till 

personer i den drabbades nätverk som en viktig motståndsresurs. Att ingå i ett socialt 

sammanhang stärkte personen i hennes kamp mot anorexin. Det ökade hennes 

förmåga att välja bort det anorektiska sättet att leva. Detta kan tolkas som att tillvaron 

utan anorexi gjordes begriplig. 

Under återhämtningsprocessen bidrog även viljan att bli frisk och förmågan att 

använda sin envishet till att tillvaron blev mer begriplig och hanterbar. Jag menar att 

personen på detta sätt använde sina inre förmågor som motståndsresurser för att göra 

tillvaron begriplig. Att vara envis och söka efter strategier kan tolkas som ett sätt att 

göra tillvaron begriplig och hanterbar. Dessa inre förmågor och tilliten till dem verkar 

ha ökat under återhämtningsprocessen, i takt med att personen klarade av att hantera 

anorexin och hittade en ny identitet. 

 

Hanterbarhet 

Hanterbarhet handlar om individens uppfattning av att de egna resursernas förmåga 

att möta de krav som ställs genom yttre och inre upplevelser (Antonovsky, 1991). 

Resurserna kan finnas i den egna kontrollen eller hos behöriga andra som man räknar 

med och litar på (a.a.). I det akuta läget var tillgången till anhöriga och vårdpersonal 

viktig för intervjupersonens förmåga att göra tillvaron hanterbar. Någon annan tilläts 

ta över förmågan att handla och hantera det som intervjupersonen upplevde som 

ohanterbart.  

När läget stabiliserades, men intervjupersonen fortfarande var sårbar, verkar 

tillvaron till stor del ha gått ut på att hantera anorexin och de anorektiska tankarna. Jag 

menar att de inre förmågorna som envishet och vilja, tillsammans med relationen till 

en betydelsefull professionell och anhöriga, bidrog till känslan av hanterbarhet. Här 
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var även utvecklandet av strategier av betydelse. Exempel på strategier för att förmå 

hantera ätandet kunde vara att följa ett matschema och att äta i sällskap av andra.  

Strävan efter hanterbarhet fanns även i intervjupersonernas beskrivningar av sig 

själva i dagsläget. Att vara medveten om sina svaga sidor och uppmärksamma 

eventuella anorektiska tankar och ångest kunde bidra till en ökad hanterbarhet. Några 

beskrev att de nu litade på sin förmåga att hantera eventuella tillbakagångar och 

försökte hitta andra sätt än att svälta för att hantera svårigheter. Även att ställa upp i 

olika former av intervjuer var för några ett sätt att bearbeta det som de varit med om 

idag. Detta tolkar jag som att strävan efter känsla av hanterbarhet fanns kvar även 

efter att intervjupersonen varit återhämtad en längre tid.  

 
Meningsfullhet 

Känsla av meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning individen ser de krav och 

problem som livet ställer som utmaningar, snarare än tunga bördor, enligt Antonovsky 

(1991). Insamlade data kan tolkas som att positiva framsteg i återhämtningen och 

ökad motivation till att bli frisk ökade intervjupersonernas känsla av meningsfullhet. 

När intervjupersonerna kommit en bit i sin återhämtningsprocess beskrev de hur de 

hanterade sina svårigheter som utmaningar snarare än tunga bördor. Det kunde handla 

om att personen kände sig starkare än anorexin och upplevde att hon hade 

valmöjligheter. Beskrivningarna av viljan att slippa vistas inom sjukvården och 

förmågan att argumentera mot de anorektiska tankarna kan tolkas som ett tecken på 

att personen konfronterade anorexin istället för att tyngas ned av den.  

Såväl delaktighet som social uppskattning ökar känslan av meningsfullhet (a.a.). 

Detta märks i studiens resultat. Jag menar att intervjupersonerna ökade sin känsla av 

delaktighet när de kom ifrån livet som sjuk och började fungera i friska sammanhang. 

Alla i studien kom in i nya sociala sammanhang som ett led i sin återhämtning vilka 

innebar ett ökat socialt stöd. Det kunde röra sig om studier, återgång till arbetslivet 

eller ökad kontakt med nya eller gamla vänner. Detta tolkar jag som att 

intervjupersonerna ökade sitt kognitiva och känslomässiga engagemang inom olika 

områden, vilket bidrog till en ökad känsla av meningsfullhet. Det kognitiva och 

känslomässiga engagemanget innebar en ökad motivation att bli frisk och gjorde att 

anorexin hamnade allt mer i bakgrunden.  

Det sociala stödet från människor i personens närhet kan ses som ett viktigt 

bidrag till en normalisering av livet och att anorexin inte längre tilläts ta en avgörande 
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plats i livet. Det sociala stödet kan tolkas som en motståndsresurs som kunde stärka 

känslan av begriplighet och hanterbarhet, men även öka känslan av delaktighet och 

social uppskattning. Det sociala samspelet med professionella kan ses som ett uttryck 

för social uppskattning. Erfarenheten av att den professionella inte svek, kunde leda 

till en ökad känsla av meningsfullhet.  

Studiens data indikerade att erfarenheterna av anorexi och återhämtning var en 

del av intervjupersonens historia och berättelse om sitt liv. Man skulle kunna tänka sig 

att erfarenheter av anorexi och dess effekter istället uppfattades som meningslösa och 

onödiga i efterhand. Men studien visade tvärtom att erfarenheterna betraktades som 

meningsfulla, och beskrevs som en personlig utveckling. Återhämtningen verkar 

således ha inneburit att erfarenheterna kändes meningsfulla, även sedan individen 

lämnat anorexin bakom sig. Kanske ökade känslan av meningsfullhet i och med 

intervjupersonernas engagemang i en intresseförening. Engagemanget kan tolkas som 

ett sätt att känna delaktighet med andra med liknande erfarenheter. Beskrivningarna 

av att de egna erfarenheterna kunde vara en tillgång i möten med andra kan även 

tolkas som ett uttryck för en känsla av meningsfullhet.  

 
Sammanfattning 
Analysen visade att anorexi kan tolkas som en stressor och att intervjupersonernas 

känsla av sammanhang ändrade innebörd och betydelse under 

återhämtningsprocessen. Återhämtningen innebar att livet utan anorexin blev 

begripligt, hanterbart och meningsfullt. Analysen visade att personens känsla av 

sammanhang ändrades under återhämtningsprocessen. Analysen visade att stödet från 

anhöriga och professionella, personens motivation och vilja samt en normalisering av 

livet, bidrog till att erfarenheterna av anorexi och återhämtning kändes begripliga, 

hanterbara och meningsfulla. 
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Kapitel 8. Avslutande diskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka hur personer som varit sjuka i anorexi beskrev 

återhämtningsprocessen. Frågeställningen gick ut på att undersöka hur 

intervjupersonerna beskrev sin återhämtning från anorexi. Jag anser att syfte och 

frågeställning uppfylldes av studien. Resultatet visar att återhämtning från anorexi 

kunde indelas i tre faser: en akut fas, en andra fas där personen finner vägar ut ur 

anorexin och en sista fas där personen ser tillbaka på sina erfarenheter. I de olika 

faserna var vändpunkter, tillgång till anhöriga och professionella, viljan att bli frisk, 

envishet, motivation och förmåga att finna strategier av avgörande betydelse. Studiens 

resultat analyserades utifrån Antonovskys (1991) modell och begrepp vilket visade att 

återhämtning innebar att känslan av sammanhang förändrades så att livet utan 

anorexin gjordes begripligt, hanterbart och meningsfullt. I detta avslutande kapitel 

förs en diskussion om studiens resultat kopplad till socialt arbete och tidigare 

forskning. Studiens metod diskuteras även i förhållande till begreppen validitet och 

reliabilitet. Slutligen ges förslag på framtida forskningsfrågor. 

 
Studiens resultat kopplat till socialt arbete och tidigare forskning 
Att anorexiforskningen återfinns inom ett tvärvetenskapligt fält vittnar om att det rör 

sig om ett komplext fenomen. Studien visade att även återhämtning från anorexi 

rymmer en mängd olika aspekter. I berättelserna om återhämtning vävdes olika 

aspekter samman och var beroende av varandra. Tolkningen av återhämtning bör 

därför inte begränsas till att enbart fokusera på en av dessa aspekter. 

Resultaten visade att individen var aktiv i sin återhämtningsprocess, och att de 

resurser som krävdes funnits i henne själv och hennes omgivning. Bemötande och 

behandling av dessa patienter bör därför verka för att frigöra individens och 

omgivningens resurser. De olika yrkesgrupper (läkare, sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, psykologer, socionomer etc.) som kommer i kontakt med personer 

med anorexi, har alla olika kunskaper. Socionomens kompetens är en unik och viktig 

resurs i det praktiska arbetet med personer med anorexi. Studien visade att 

relationerna till professionella av betydelse rörde sig om ömsesidiga relationer där 

intervjupersonen kände sig sedd och utvald av den professionelle. Detta kan kopplas 

till Topors (2004) studier om betydelsen av relationen mellan den drabbade och 

professionella.  
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Eftersom studien behandlade ett nytt forskningsfält kan den bidra till forskning 

om såväl återhämtning som anorexi. Studiens resultat uppvisade likheter med 

befintlig forskning om återhämtning från svåra psykiska problem, när det innehöll 

beskrivningar av att vara på botten, vändpunkter och återhämtningen som en process 

med tillbakagångar och framsteg. Således verkar Anthonys (1993) resonemang, att 

återhämtning inte är ett unikt fenomen för personer som drabbas av svåra psykiska 

störningar, styrkas av studiens resultat. Resultaten kan även komplettera forskning om 

återhämtning från anorexi ur ett behandlarperspektiv. Studien visade att den drabbade 

tog en aktiv roll i sin återhämtning och att viljan att bli frisk beskrevs som avgörande 

för att behandling skulle fungera.  

 
Studiens validitet och reliabilitet 
Studiens förmåga att undersöka det den var avsedd att undersöka var beroende av de 

ställningstaganden och metoder som användes under forskningsprocessen. Jag finner 

att studiens syfte blev uppfyllt, men att resultatet påverkades av urvalet och metoden. 

Studiens urvalsgrupp kan betraktas som homogen och ett annat urval hade kanske 

givit andra beskrivningar av återhämtningsprocessen. Vidare hade samtal i grupp 

kunnat ge ett annat resultat än det nu aktuella. Även studiens teoretiska begrepp kan 

diskuteras ur validitetssynpunkt. Är ett salutogenetiskt perspektiv och Antonovskys 

(1991) begrepp relevanta för forskning om anorexi och återhämtning? Jag menar att 

ett salutogenetiskt synsätt har en viktig funktion att fylla inom socialt arbete som 

syftar till att frigöra resurser. Forskningen visar att olika faktorer bidrar till 

människors återhämtning. Därför är det relevant att undersöka hur individen förbättrat 

sin hälsa, som ett led i en återhämtning. Det bör dock noteras att andra teoretiska 

utgångspunkter kan bidra med intressanta och värdefulla tolkningar. Exempelvis 

menar jag att det vore intressant att utifrån en feministisk teori analysera hur 

återhämtning från anorexi är möjlig, om den moderna kvinnobilden betraktas som 

anorektisk i sig, jämför Solheim (2001). 

Studiens reliabilitet var beroende av hur forskningsmetoden tillämpades. Jag 

finner att min roll som intervjuare påverkade aspekter av studiens resultat. Det kan 

diskuteras om min blivande yrkesroll påverkade intervjupersonen att betona insatsen 

från andra professionella framför övriga aspekter av återhämtningen. Det verkar även 

troligt att anhöriga var av större betydelse för återhämtningen, än vad studien visade. 

Att inte detta framkom tydligare berodde främst på att jag möjligen förbisåg detta. 

 46



När jag granskat mina intervjuer fann jag även att de (i linje med studiens syfte) 

främst inriktades på beskrivningar av intervjupersonernas återhämtning från anorexi. 

Materialet innehöll således få beskrivningar av anorexins orsaker och dess förlopp i 

ett tidigt skede. Detta gav visserligen studien god validitet, men försvårade för läsaren 

att skapa en helhetsbild av sjukdoms- och återhämtningsprocesserna. 

Inledningsvis föreställde jag mig att återhämtning påverkades av personens vilja 

och personlighet, förmåga att hitta strategier och vara hoppfull inför framtiden. Dessa 

föraningar finns bekräftade i studiens resultat. Men resultatet visade även aspekter 

som jag inte förväntade mig att finna. Beskrivningarna av en botten och dess 

betydelse för återhämtningen var en sådan, samt att intervjupersonerna bestämde sig 

för att bli frisk. Det var även förvånande hur de förhöll sig till sina erfarenheter längre 

fram i återhämtningen och att det fanns indikationer på att de fortfarande bearbetade 

sina erfarenheter.  

 

Förslag till framtida forskning 
Då studien rörde sig om ett nytt forskningsfält skulle det vara intressant att fortsätta 

forskningen om återhämtning från anorexi med större urvalsgrupper. Det kan då vara 

av vikt att använda begreppet ätstörning istället för anorexi. Eftersom anorexi i hög 

grad drabbar kvinnor skulle vara av intresse att analysera kvinnors berättelser om 

återhämtning utifrån feministisk teori. Det skulle då vara spännande att undersöka hur 

berättelser om kvinnors återhämtning kan kopplas till en feministisk tolkning av 

samhälleliga strukturer. 
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     Bilaga 1. 
Hej! 
  
Jag läser min sista termin på Socionomlinjen vid Socialhögskolan i Stockholm och 
under våren kommer jag att skriva min C-uppsats. Jag har valt att skriva om anorexi 
med fokus på återhämtningsprocessen.  
 
Med anledning av detta söker jag personer som vill ställa upp på en intervju. Jag vill 
intervjua personer som varit sjuka i anorexi och som nu är friska från sjukdomen.  
  
STUDIENS SYFTE 
Att undersöka hur personer som varit sjuka i anorexi beskriver den egna 
återhämtningsprocessen.  
 
HUR? 
Intervjun tar mellan 45 min -1 timme och jag kommer att använda bandspelare. Jag 

kommer att intervjua dig med fokus på din återhämtning från anorexin. Under 

intervjun utgår jag från en intervjuguide jag kommer att mejla till dig innan intervjun, 

så att du har chans att förbereda dig. Vi träffas hemma hos dig, hemma hos mig eller 

någon annanstans som vi kommer överens om. 

 
Intervjusvaren kommer sedan att överföras till skrift och dessa utskrifter kommer att 
analyseras och tolkas av mig. Citat från intervjuerna kommer att finnas i den färdiga 
uppsatsen. Du kommer att få läsa hur du citeras innan uppsatsen är färdig och har 
möjlighet att lämna synpunkter på valda citat.   
 
Uppsatsen kommer att läsas av andra studenter och mina lärare på Socialhögskolan. 
När den är klar kommer den att finnas på skolans bibliotek och jag kommer eventuellt 
ge ett exemplar till Föreningen X, och använda uppsatsen för att ansöka om 
stipendium för uppsatser. 
 
NÄR?  
Intervjuerna kommer att ske under vecka 14-15. Jag är tillgänglig såväl dag- som 
kvällstid. 
 
ETISKA RIKTLINJER 
Deltagandet är frivilligt. Du bestämmer själv hur mycket du vill berätta och du har rätt 
att avbryta intervjun när du vill. Intervjusvaren kommer att göras anonyma, namn och 
personliga detaljer kommer att ändras. 
  
Är du intresserad, eller har frågor, så hör av dig till mig via mejl eller på telefon. Jag 
hoppas att du tycker att det verkar kul att ställa upp på en intervju och att vi kommer 
att höras mer under våren! 
  
Med varma hälsningar, 
 
Alinda Lindblom 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 
 

 Intervjun startar med information om etiska riktlinjer och studiens syfte 
 
 Berätta kort om ditt nuvarande liv, ex. ålder, sysselsättning, intressen. 

 
 Vad vill du berätta om dina erfarenheter av anorexi och ätstörningar? 

 
 Hur vill du beskriva din återhämtning från anorexi? 

- Hur gjorde du för att bli frisk? 
- Vilka faktorer bidrog till att du började må bättre? 
- Vilka strategier använde du dig av? 

 
 Kan du beskriva några vändpunkter i sjukdomen? 

 
 Vilken roll spelade personer i din omgivning för din återhämtning? 

 
 Hur ändrades din livssituation under återhämtningen? 

 
 Hur förändrades du under återhämtningsprocessen? 

 
 Vilken betydelse har dina erfarenheter av anorexi och tillfrisknande för dig 

idag?  
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Bilaga 3. 

Begreppsförklaringar 
 

Bulimi – Enligt American Psychiatric Associations (2000) uppvisar en person med 

bulimi följande symtom: 

• Hetsätning och kontrollförlust.  

• Hetsätningen följs av återkommande olämpligt kompensationsbeteende för att 

undvika viktuppgång. Det kan röra sig om kräkningar, laxering, fasta och 

överdriven fysisk träning. 

• Självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. 

• Bulimi kan förekomma som ett led i en anorexi men även som en specifik 

sjukdom (a.a.). 

 

Dropp – vätske- och näringstillförsel med visst ordinerat antal droppar i minuten in i 

ven (Lindskog, 2004). 

 

Fas – stadium eller period i en utveckling (Lindskog, 1999). 

 

Kognitiv – upplevd och medveten erfarenhet (Lindskog, 2004). 

 

Laxering – användning av laxermedel eller avföringsmedel (Lindskog, 1999). 

 

Livskris – Livshändelse av omvälvande eller starkt påfrestande natur, positiv eller 

negativ (Lindskog, 2004). 

 

Sjukdom – ett begrepp med många meningar, men en enkel definition är: störning 

eller rubbning i en levande organisms funktioner; motsats hälsa (Lindskog, 1999). 

 

Sondmatning – tillförsel av föda genom en slang, vanligen via näsa eller mun, ned i 

magsäcken eller längre (Lindskog, 2004). 

 

Hälsa – WHO definierar hälsa som ett tillstånd av komplett fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet 

(http://www.who.int/about/definition/en/print.html, 2005 – 04 – 04). 
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Ätstörning – är ett samlingsbegrepp för anorexi, bulimi och ätstörning utan närmare 

specifikation (UNS) (American Psychiatric Associations, 2000). 

 
Ätstörning utan närmare specifikation (UNS) – Diagnosen används för att fånga in 

den grupp där det finns en framträdande ätstörning, men utan att alla kriterier för en 

specifik ätstörning uppfylls. Exempel på detta kan vara att alla kriterier för anorexi är 

uppfyllda förutom att menstruationen är regelbunden (American Psychiatric 

Associations, 2000). 
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Bilaga 4. 

Exempel 1: 
I=Intervjuare, IP= Intervjuperson. 
 
IP - Så började jag gå enskild terapi en gång i veckan, eller från början två gånger i 
veckan. Hos en fantastisk människa som jag gick hos, i två å ett halvt år totalt gick jag 
hos henne. (...) Hon fick mig att börja leva igen. (…)  
I – Vad var det som var speciellt med henne?    
IP –Jag blir alldeles glad när jag tänker på henne, det kändes för första gången som 
jag träffade en människa som verkligen förstod. Hon förstod, hon visste vad hon 
pratade om, hon har ju massvis med erfarenhet och vi var på samma nivå som 
människor. 
 
Exempel 2:  
I=Intervjuare, IP= Intervjuperson. 

 
I – Men var det ett sätt som du kanaliserade den här oron, eller vad det nu var, som 
gjorde att du utvecklade anorexi, att prata, var det ett hjälpmedel? 
IP – Att vaddå sa du, att prata med personalen?  
I – Att liksom prata med andra, eller  
IP– Jag förstår nog inte riktigt 
I – Först då pratade du inte, ja, du var liksom som helt instängd, eller fientlig eller 
vad man ska säga. Å sen verkar det som att du ändå började prata, du kommer inte 
ihåg när. Men var det ett bra sätt, en bra väg att gå? 
 
Exempel 3: 
Orginaltext:  

IP - Och vi träffades två gånger i veckan också, så det var ju en ganska så tät kontakt 
vi hade. Så att på nått vis så, först var det väl så att jag åt för hennes skull då för att 
jag kände, jag kan ju inte göra henne illa, för då blir hon kanske ledsen. 
 

Resultat efter kondensering: 

De höll en tät kontakt och träffades två gånger i veckan. Till en början åt 
intervjupersonen för kuratorns skull, för att inte göra henne ledsen.  
 
Exempel 4: 
Citatet i orginaltext: 

Hon förstod, hon visste vad hon pratade om, hon har ju massvis med erfarenhet och 
eh, vi va öh, på samma nivå eh, som människor, eller vad man säger. 
 

Resultat efter koncentrering: 

Hon förstod, hon visste vad hon pratade om, hon har ju massvis med erfarenhet och vi 
var på samma nivå som människor (...). 
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