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Sammanfattning  

Studien handlar om patienters upplevelse av vilka fördelar och nackdelar det finns med att personal 

använder egna erfarenheter av ätstörningar som en resurs i vårdarbetet. Insamlingen av empirin 

genomfördes i form av åtta stycken kvalitativa intervjuer där forskaren intervjuade patienter som går i 

behandling för ätstörningar. Samtliga intervjupersoner hade varit i kontakt med personal som har egna 

erfarenheter av ätstörningar. Ämnet analysers utifrån teoretiska begrepp som erfarenhetskunskap, 

förståelse, bemötande, identifikation och att vara en förebild respektive överidentifikation, 

motöverföring samt självexponering.  

 Resultatet visar att det finns flera fördelar med att personal använder egna erfarenheter av 

ätstörningar. Denna personal kan bland annat tillhandahålla en särskild resurs inom vårdarbetet, 

nämligen erfarenhetskunskap, vilket är en typ av kunskap som inte går att läsa sig till och som övrig 

personal därför inte kan bistå med. Patienterna upplever även att personal med egna erfarenheter av 

ätstörningar har en ökad förståelse för deras sjukdomssituation och kan hjälpa patienterna att förstå sig 

själva bättre genom att förklara varför de tänker, känner eller agerar på att visst sätt. Patienterna 

beskriver även att denna personal har ett bättre bemötande gentemot dem på så sätt att de får 

patienterna att inte känna sig lika utsatta i den hjälpsökande positionen samt har förmågan att se 

sjukdomen utifrån ett individuellt perspektiv istället för att enbart utgå ifrån diagnosens kännetecken. 

Deltagarna upplever att de kan identifiera sig med personalens sjukdomsupplevelse och resa till att bli 

frisk vilket leder till att patienterna lättare tar till sig denna personals budskap. Patienterna kan se 

anställda med egna erfarenheter av ätstörningar som förebilder eftersom att de lyckades bli friska och 

stå emot ätstörningen. Denna personal har även en förmåga att reducera patientens känsla av skam 

kring sjukdomen eftersom att den anställde själv har varit sjuk tidigare.  

 Studiens resultat visar även att det finns nackdelar med att personal använder sig av sina egna 

erfarenheter av ätstörningar i vårdarbetet. En nackdel är när personalens arbete påverkas av 

överidentifikation vilket ges i uttryck när personalen antar saker som inte stämmer om patienters 

sjukdomstillstånd baserat på deras egna sjukdomsupplevelser, vilket skapar frustration hos patienten. 

Personalens motöverföring kan även påverka hur de utformar behandlingen eftersom att denna 

personal har en känslomässig koppling till sjukdomen vilket kan resultera i att det är svårare att ställa 

krav på patienterna. Patienterna beskriver även att personalens självexponering kan påverkar deras 

behandling negativt om personalen berättar något om sin tidigare sjukdomsupplevelse som kan ge 

patienten nya ätstörda idéer eller vara triggande. Alternativt om personalen fokuserar för mycket på att 

berätta om sina egna erfarenheter istället för att fokusera på patientens behandling. Om personalens 

självexponering uppfattas vara oprofessionell i patientens ögon kan det få vårdtagaren att tveka på den 

professionellas kompetens.  

Nyckelord: personal med egna erfarenheter, erfarenhetskunskap, medarbetare med brukarerfarenhet, 

ätstörningar. 
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Abstract  

Patients' approach to staff who use their own experience of eating disorders as 

a resource in the care work 

The study is about patients' experience of the advantages and disadvantages of staff using their own 

experience of eating disorders as a resource in the care work. The gathering if empiric was conducted 

in the form of eight qualitative interviews where the researcher interviewed patients undergoing 

treatment for eating disorders. All interviewees have previously been in contact with staff who have 

their own experience of eating disorders. The subject of the study is analyzed based on theoretical 

themes such as experience knowledge, understanding, treatment, identification, being a role model, 

over-identification, countertransference and self-disclosure. 

 The results show that there are several benefits that staff use their own experience of eating 

disorders. This staff may, among other things, provide a special resource in the field of care, namely 

experience knowledge, which is a type of knowledge individuals can’t learn by reading, so other staff 

do not possess this knowledge. Patients also find that staff with their own experiences of eating 

disorders have a better understanding of their disease situation and can help patients to understand 

themselves better, by explaining why they think, feel or act in a certain way. Patients also describe that 

these staff treat them better, in a certain way that they make the patients feel less vulnerable in their 

care-seeking position and has the ability to see the disease from an individual perspective instead of 

being based solely on the diagnosis's characteristics. Participants find that they can identify themselves 

whit the staff's disease experience and travel to recovery, which leads to that the patients more easily 

receive this personals message. Patients can see employees with their own experience of eating 

disorders as role models, because they managed to get healthy and resist eating disorders. This staff 

also has the ability to reduce the patient's sense of shame about the disease, because the employee self 

has been ill previously. 

 The study's results also show that there are disadvantages to staff using their own experience of 

eating disorders in the care word. On disadvantage is when staff work is affected by over-

identification, which is expressed in terms of staff assuming things that do not match patient's disease 

state based on their own disease experiences, which causing the patient to feel frustrated. The 

countertransference of the staff can also affect how they design the treatment because these personal 

have an emotional link to the disease, which may result that it is more difficult to make demands to the 

patient. Patients also describe that staffs’ self-disclosure may adversely affect their treatment if the 

staff tells something about their own previous disease experience that can give the patient new eating 

ideas or be triggering. Alternatively, the staff focus too much on telling their own experiences instead 

of focusing on the patient's treatment. If the self-disclosure of the staff is perceived to be 

unprofessional in the patient's eyes, it may cause that the patient will be doubtful about their 

professional competence.  



4 
 

Keyword: experience knowledge, staff with own experience, wounded healer, consumer-

provider/prosumer, eating disorders  



5 
 

Innehåll 

Inledning ...................................................................................................................................... 8 

Bakgrund ............................................................................................................................................. 8 

Problemformulering ............................................................................................................................ 9 

Syfte ..................................................................................................................................................... 9 

Forskningsfråga ................................................................................................................................... 9 

Metod .......................................................................................................................................... 9 

Forskningsansats ................................................................................................................................. 9 

Litteratursökning ............................................................................................................................... 10 

Urval .................................................................................................................................................. 10 

Insamling av empirin ......................................................................................................................... 11 

Datainsamlingsfrågor ........................................................................................................................ 12 

Forskningsetiska överväganden ........................................................................................................ 12 

Förförståelse ...................................................................................................................................... 13 

Generaliserbarhet ............................................................................................................................. 13 

Validitet och reliabilitet ..................................................................................................................... 14 

Metodkritisk diskussion ..................................................................................................................... 14 

Tidigare forskning ....................................................................................................................... 15 

Ätstörningar ....................................................................................................................................... 15 

Personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa – internationell forskning ................................ 16 

Consumer-provider/prosumer ...................................................................................................... 16 

Wounded healer ............................................................................................................................ 17 

Länder där det har bedrivits forskning om consumer-provider/prosumer och wounded healer 17 

Sammanfattning consumer-provider/prosumer och wounded healer......................................... 17 

Personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa i Sverige ........................................................... 18 

Medarbetare med brukarerfarenhet ............................................................................................ 18 

Mentor ........................................................................................................................................... 18 

Personal i en icke-designerad arbetsposition ............................................................................... 18 



6 
 

Teori .......................................................................................................................................... 19 

Erfarenhetskunskap ........................................................................................................................... 19 

Förståelse .......................................................................................................................................... 19 

Bemötande ........................................................................................................................................ 20 

Identifikation ..................................................................................................................................... 20 

Att vara en förebild ........................................................................................................................... 21 

Överidentifikation ............................................................................................................................. 21 

Självexponering ................................................................................................................................. 21 

Motöverföring ................................................................................................................................... 22 

Resultat ..................................................................................................................................... 22 

En djupare förståelse ......................................................................................................................... 23 

Mer ingående tips och råd ............................................................................................................ 23 

Ser saker som annan personal missar ........................................................................................... 24 

Ökad förståelse för hur jag själv fungerar ..................................................................................... 24 

Ett bra bemötande ............................................................................................................................ 24 

Att känna sig hörd och lyssnad på ................................................................................................. 25 

Att se individen .............................................................................................................................. 25 

Identifikation ..................................................................................................................................... 25 

Orden får en annan genomslagskraft ............................................................................................ 26 

Att vara en förebild ........................................................................................................................... 26 

Att lyfta bort skammen ................................................................................................................. 27 

Överidentifikation ............................................................................................................................. 27 

Självexponering ................................................................................................................................. 28 

Fokus förflyttas ifrån patientens behandling ................................................................................ 28 

Professionellt förhållningssätt ....................................................................................................... 28 

Motöverföring ................................................................................................................................... 29 

Svårare att ställa krav .................................................................................................................... 29 

Är det optimalt att alla i personalen har egna erfarenheter av ätstörningar? ................................. 29 



7 
 

Personalstyrkan behöver även bestå av personal som inte har egna erfarenheter ..................... 30 

Analys ........................................................................................................................................ 30 

Förståelse - förmågan att sätta ord på känslor ................................................................................. 30 

Bemötande ........................................................................................................................................ 31 

Identifikation och överidentifikation................................................................................................. 31 

Att vara en förebild ........................................................................................................................... 32 

Motöverföring – erfarenheterna påverkar hur behandlingen utformas .......................................... 33 

Självexponering ................................................................................................................................. 34 

Slutsats ...................................................................................................................................... 34 

Diskussion .................................................................................................................................. 36 

Referenslista .............................................................................................................................. 40 

Bilaga 1: Datainsamlingsfrågor .................................................................................................... 43 

 

  



8 
 

Inledning 

Bakgrund 

Det finns föreställningar om att personal som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa, kan använda 

dessa erfarenheter som en resurs i sitt arbete. Forskningen visar att personal med egna erfarenheter av 

psykisk ohälsa besitter erfarenhetskunskap där meningsskapande och mänsklighet ligger till grund för 

kunskapen vilket ger utrymme för en annan typ av förståelse som inte går att läsa sig till i forskning 

(Kottsieper, 2009). Forskningen visar även att personalen ofta har en ökad förståelse för sina patienter 

och har en medkänsla för vilka psykiska svårigheter personen genomlider. Egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa kan även ha betydelse för hur personalen bemöter patienterna genom att personalen kan utgå 

ifrån sina egna vårderfarenheter och bemöta patienterna som de själva hade velat bli bemötta inom 

vården (Davison, 2013). Det kan yttra sig i att personalen har ett genuint intresse för att individen och 

dennes individuella upplevelser samt behov istället för att endast betrakta patienten utifrån en diagnos 

(Fox, 2002).  

Patienterna tenderar att ha lättare att identifiera sig med personal som har egen erfarenhet av 

psykisk ohälsa för att de kan relatera till varandras upplevelser (Cain, 2000). Forskningen visar att 

individer tyr sig till individer som de kan identifiera sig med och människor som har liknande 

livserfarenheter, vilket innebär att patienterna lättare tar till sig saker som personal med egna 

erfarenheter säger (Salzer, 2002). Personalen kan vara förebilder för patienterna på grund av sina egna 

erfarenheter och fungera som ett exempel på gynnsam återhämtning samt indikera hopp om att det går 

att bli frisk och att få ett lyckligt liv (Fox, 2002). Personalen visar även att psykisk ohälsa kan drabba 

vem som helst och det lyfter bort skammen från patienterna när personalen själva berättar att de har 

haft likdanande problem tidigare (Johansson, 2016). Behovet av att vara accepterad av en annan 

människa är enligt Abraham Maslow ett grundläggande behov hos människor. Att känna samhörighet 

med någon har stor betydelse för individers personliga utveckling och psykiska välbefinnande 

(Maslow, 2013).  

Att personal använder sina erfarenheter i vårdarbetet kan även medföra olika risker som till 

exempel att personalen har svårare att ställa krav på patienterna för att de själva har en känslomässig 

koppling till sjukdomen. Vilket är ett resultat av att patienterna påverkas negativ av personalens 

motöverföring på grund av att de har egna erfarenheter av psykisk ohälsa (Paulson, Henrickx, 

Demmler, Clarke, Cutler & Birecree, 1999). Forskningen visar även att det finns en tendens att 

personalen obefogat antar saker angående patientens problematik om personalen upplever att de har 

likande erfarenheter vilket är ett resultat av överidentifikation (Davison, 2013). En annan risk är när 

personalen berättar om sin egen sjukdomsupplevelse och denna självexponering inte gynnar patienten 

till exempel om patienten jämför sig med personalens sjukdomshistoria och det påverkar patientens 

återhämtning i en negativ riktning (Audet, 2011).  
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Det är intressant att få mer kunskap gällande hur patienterna upplever kontakten med anställd 

personal som har egna erfarenhet av psykisk ohälsa eftersom att det blir allt mer vanligt att personal 

använder denna resurs inom psykiatrisk vård (Johansson, 2016). Studien kommer därför att undersöka 

patienternas upplevelse av vilka fördelar och nackdelar de kan identifiera vid kontakt med sådan 

personal. Studien är relevant för socialt arbete eftersom att det finns personal som är verksamma inom 

socialt arbete och som även har egna erfarenheter av det vårdområde som de arbetar inom. Det 

fenomen som studien undersöker används och kan appliceras på behandling inom exempelvis 

missbruksvården, kriminalvården och psykiatrisk vård. Det specifika kontext som studien kommer att 

undersöka är ätstörningsvården. 

 

Problemformulering  

Forskningen visar att personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa besitter erfarenhetskunskap 

vilket innebär att de ofta har en ökad förståelse, ger ett bättre bemötande och kan vara en person som 

patienterna identifierar sig med samt ser som en förebild. Samtidigt som patienter kan påverkas 

negativt av personalens eventuella överidentifikation, motöverföring och självexponering till följd av 

deras personliga erfarenheter. Studien kommer därför att undersöka vilka fördelar och nackdelar 

patienterna upplever vid kontakten med personal som har egna erfarenheter av ätstörningar ur 

behandlingssynpunkt, inom den professionella verksamheten.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen kring vilka fördelar och nackdelar som patienter i 

ätstörningsbehandling upplever vid kontakten med anställd personal som använder sina egna 

erfarenheter av ätstörningar som en resurs. Det studeras utifrån teoretiska teman som 

erfarenhetskunskap, förståelse, bemötande, identifikation och att vara en förebild respektive 

överidentifikation, motöverföring samt självexponering.  

 

Forskningsfråga 

Vad är patientens upplevelse av vilka fördelar och nackdelar det finns med att anställd personal har 

egna erfarenheter av ätstörningar? 

 

Metod 

Forskningsansats 

Studien kommer att utgå ifrån en abduktiv forskningsansats vilket betyder att studien utgår ifrån en 

teori och sedan genomförs datainsamlingen inom samma tema. Vidare så innebär det att forskaren 

redan har en viss teoretisk ram färdig när personen kliver in i forskningsområdet vilket påverkar hur 
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forskaren tolkar materialet. Med hjälp av teorin och de forskningsstrategier som studien utgår ifrån blir 

det möjligt att resonera fram på vilket sätt teorin skulle testas på empirin. Inom den abduktiva 

forskningsansatsen är även processinriktad vilket innebär att det finns utrymme för författaren att 

utveckla sitt arbete successivt och nya perspektiv kring temat kan träda fram i analysen (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Studien utgår ifrån en abduktiv forskningsansats eftersom att jag hittade en relevant 

teori att avgränsa ämnet inom och även basera forskningsfrågorna på. Studien undersöker patienternas 

upplevelse av vilka för- och nackdelar det finns med att personal använder sig av sina egna 

erfarenheter av ätstörningar i vårdarbetet utifrån studiens teoretiska teman. Studiens syfte kommer att 

uppnås med hjälp av studiens frågeställningar och den teoretiska begreppsram som forskningen utgår 

ifrån. 

 

Litteratursökning 

Litteratur som har används för att beskriva studiens metodavsnitt har inhämtats i form av böcker som 

beskriver uppsatsers uppbyggnad, forskningsmetodik och framförallt kvalitativ metod. Information 

kring ätstörningar har inhämtats i form av litteratur från biblioteket sökfunktion där forskningen 

beskriver ätstörningens historik, uppkomst samt de olika diagnoserna. Statistik kring ätstörningar har 

erhållits ifrån Healthcare Medias hemsida som utlovar att samtlig information är kvalitetsgranskad av 

sakkunniga. Internationell forskning kring personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa har 

inhämtats med hjälp av sökord som wounded healer, consumer-provider/prosumer, peer-

specialist/peer support, consumer-delivered services/consumer professionals och self-disclosure från 

internationella databaser som ResearchGate, IntechOpen och Sage Journals. Denna forskning utgör 

även större delar av studiens teoretiska begreppsram tillsammans med svensk litteratur kring 

vårdpersonalens betydelse för patientens livsstilsförändring. Svensk forskning kring personal med 

egna erfarenheter av psykisk ohälsa i Sverige har inhämtats från Stockholms läns landsting med 

sökordet medarbetare med brukarerfarenhet och från nätverket Nationell Samverkan för Psykisk 

Hälsa Stockholms län med sökordet mentor.  

 

Urval 

Urvalet av intervjupersoner är en viktig del i studien eftersom det påverkar hur relevant informationen 

som samlas in är och hur pass detaljerad beskrivning som kan ges av det fenomen som undersöks 

(Holme & Solvang, 1997). Studies informationsinsamling har genomförts med hjälp av att intervjua 

åtta stycken patienter som går i behandling för ätstörningar på Mandometerkliniken i Huddinge. Alla 

patienter som intervjuas är över 18 år och deltagarna kommer även ha olika typer av 

ätstörningsproblematik och diagnoser för att få en större spridning i studien. De diagnoser som 

kommer att beröras är Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, OSFED och UFED som definieras i 

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Intervjupersonerna består av 

patienter som går på olika avdelningar på kliniken som heldygnsvården, dygnsvården och 

https://www.google.se/search?q=dsm&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sEwvTDIrV-IAsY2SUyy1lDPKrfST83NyUpNLMvPz9MuLMktKUvPiy_OLsoutilOLMlOLAc6m0w49AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjPpMbS2v3aAhVIApoKHZoJDZcQmxMI9gEoATAR
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öppenvården. Majoriteten av intervjupersonerna i studien består av kvinnor vilket även återspeglar det 

faktum att de flesta som går i ätstörningsbehandling också är kvinnor (Nestor, 2015).  

Studien har utgått ifrån ett målinriktat urval av intervjupersoner vilket innebär att det finns en 

förhoppning om att de intervjupersoner som är utvalda är relevanta för syftet med studien (Bryman, 

2011). Det målinriktade urvalet har sedan tagits fram utifrån ett kedjeurval vilket innebär att forskaren 

tar kontakt med en person som sedan vägleder forskaren vidare till att få kontakt med respondenter 

som är relevanta för undersökningens tema (Bryman, 2011). Kedjeurvalet utfördes genom att jag 

kontaktade en anställd på Mandometerkliniken som har en yrkestjänst som förutsätter att denna person 

är öppen angående sina egna erfarenheter av ätstörningar i vårdarbetet. Jag frågade denna person vilka 

patienter hen hade haft samtal med och valde sedan ut åtta stycken av dessa patienter som är över 18 år 

gamla. Urvalet gjordes utifrån de patienter som har varit i kontakt med medarbetaren med uttalad 

brukarerfarenhet eftersom att anställda inom de traditionella yrkesrollerna har möjlighet att själv 

avgöra om de vill uttala sina eventuella erfarenheter av ätstörningar. Vilket innebär att det är svårt att 

veta vilka som har egna erfarenheter av ätstörningar eller ej av personalen inom de traditionella 

yrkesrollerna.  

Studien kommer dock att undersöka ämnet utifrån de båda yrkesrollerna. Intervjuerna har därför 

berört ämnet, anställda med egen erfarenhet att ätstörningar, mer generellt och inte enbart att syfta till 

patienternas kontakt med personer som är anställa som medarbetare med brukarerfarenhet. Eftersom 

statistiken visar att ungefär var femte kvinna någon gång har drabbats av en ätstörning (Nestor, 2015) 

så har troligtvis patienterna även träffat traditionell vårdpersonal som har uttalat sin egna erfarenhet av 

ätstörningar. 

 

Insamling av empirin 

Jag intresserade mig för att rikta in min studie på ätstörningsvården eftersom att jag genomförde min 

praktik under socionomutbildningen på Mandometerkliniken som utför ätstörningsbehandling. Under 

min praktik upptäckte jag att det fanns många spännande ämnen som jag blev intresserad av att veta 

mer om men som det endast fanns begränsad forskning kring. Jag valde därför att göra en 

intervjustudie kring hur patienterna upplever kontakten med anställd personal som använder sina egna 

erfarenheter av ätstörningar som en resurs i vårdarbetet. Studiens datainsamling kommer att 

genomföras på Mandometerkliniken i Huddinge då verksamheten välkomnade mig att utföra studien 

där. 

Informationsinsamlingen utfördes i form av kvalitativa intervjuer eftersom det ger utrymme för 

intervjupersonerna att utveckla sina svar på ett nyanserat sätt. Kvalitativa intervjuer är även 

fördelaktiga eftersom det ger utrymme för svar som intervjuledaren inte hade kunnat förutse och 

möjlighet till att ställa följdfrågor. Intervjuerna var även semistrukturerade vilket innebär att det finns 

ett antal förbestämda intervjufrågor men även utrymme för att ställa spontana frågor samt uppdatera i 

intervjuguiden under datainsamlingens gång (Bryman, 2011). Jag genomförde åtta stycken intervjuer 
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som pågick i cirka 30-60 minuter vardera och samtliga intervjuer spelades in. Informations- och 

samtyckeskontraktet inhämtades skriftligt eller muntligt vid samtliga intervjuer. 

När intervjuerna var slutförda kunde jag transkribera allt empiriskt material med hjälp av 

inspelningarna. Sedan bearbetades det skriftliga materialet och ett antal huvudteman samt underteman 

kunde identifieras med hjälp av kodning och granskning. De teman som identifierades är även de 

teman som utgör uppsatsens resultatdel och som även hänger ihop med studiens teori. Valet av 

studiens teori grundar sig på att jag ansåg att teman som erfarenhetskunskap, förståelse, bemötande, att 

ha en förebild och identifikation är relevanta och centrala för patienters tillfrisknandeprocess. Jag hade 

även uppfattningen om att andra teoretiska teman som personalens självexponering, överidentifikation 

och viss typ av motöverföring kan påverka behandlingen i en negativ riktning.  

 

Datainsamlingsfrågor 

I kvalitativa studier bör forskare ställa öppna och allmänna frågor till intervjupersonerna för att få en 

nyanserad bild av deltagarens uppfattning kring ämnet och ge utrymme för nya teman kring området 

som forskaren inte hade kunnat förutse. Studiens intervjufrågor inleds därför med orden ”vad” 

alternativt ”hur” för att utrymme för alla olika typer av svar (Bryman, 2011). Intervjuerna 

genomfördes men hjälp av en semistrukturerad mall (bilaga 1) med intervjufrågor utifrån studiens 

teori som består av olika teman som erfarenhetskunskap, förståelse, bemötande, identifikation, att vara 

en förebild, motöverföring, överidentifikation och självexponering. Utifrån dessa teoretiska teman 

fångade intervjufrågorna upp vilka fördelar och nackdelar patienterna upplever i kontakten med 

personal som har egna erfarenheter av ätstörningar. Forskaren ställde även frågor som inte är direkt 

kopplade till studiens teori som till exempel om det är optimalt att alla i personalen har egna 

erfarenheter av ätstörningar. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien har beaktat de fyra allmänna grundkraven för individers skydd som innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med 

informationskravet får intervjupersonerna tydlig information om studiens syfte och vilka villkor som 

ställs på deras deltagande. Baserat på samtyckeskravet informeras respondenterna om att deltagandet i 

studien är frivilligt och att de även har rätt att avbryta intervjun när de vill (Bryman, 2011). 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas personuppgifter hanteras på ett varsamt sätt 

så att andra personer inte kan ta del av dem (Bryman, 2011). I den verksamhet som studien utförs 

omfattas av sekretess, vilket innebär att alla intervjupersoner kommer att anonymiseras samt alla 

intervjudokument och inspelningar kommer att hanteras varsamt. Dokumenten eller filerna kommer 

sedan lämnas i en sekretesstunna eller raderas direkt efter att studien är genomförd. Konfidentialiteten 

kommer därför att beaktas genom att intervjupersonerna inte kommer att nämnas vid namn alls.  
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Nyttjandekravet syftar till att de uppgifter som samlas in under informationsinsamlingen endast får 

användas inom studiens ramar och att alla respondenter ska godkänna sin medverkan innan intervjun 

genomförs (Bryman, 2011). Nyttjandekravet kommer beaktas genom att använda ett kontrakt som 

beskriver de fyra allmänna grundkraven och anger att studien utgår ifrån dessa. Alla respondenter som 

har deltagit i studien har skrivit under kontraktet alternativ godkänt kontraktet muntligen. Vid 

inspelning av intervjuerna krävs ett muntligt godkännande av intervjupersonen.  

Alla personer som intervjuas är över 18 år och vid användandet av den information som delgetts tas 

hänsyn till att patienterna befinner sig i en utsatt situation, med respekt för personens integritet. Vid 

varje intervjutillfälle kommer det tydligt förmedlas att respondenten själv väljer vilka frågor denne vill 

svara på då det kan finnas känsliga ämnen som patienten vill undvika att prata om vid 

informationsinsamlingen. Eftersom att den empiriska insamlingen utförs i en verksamhet som bedriver 

ätstörningsbehandling så har intervjuerna utformats i samråd med verksamheten.  

 

Förförståelse 

Som jag tidigare har nämnt i avsnittet där insamlingen av empirin presenterats så har jag erfarenheter 

av det kontext som undersöks i studien eftersom att jag har utfört min praktisk inom en verksamhet 

som bedriver ätstörningsvård, där det även fanns anställda som använder sina egna erfarenheter av 

ätstörningar som en resurs i arbetet. Under min praktik har jag erfarit att personalen har god 

användning av sina egna erfarenheter i arbetet men att det även kan finnas vissa nackdelar eller risker 

med att de använder sina erfarenheter utifrån patienternas perspektiv. Under forskningsprocessen har 

jag behövt vara medveten om i vilken mån mina tidigare erfarenheter av ätstörningsvården har kunnat 

påverka forskningen. Mina tidigare erfarenheter av ätstörningsvården har inneburit att jag har ett stort 

engagemang för dessa patienter och värnar om deras livskvalité vilket förmodligen har resulterat i att 

jag har tagit respondenterna på stort allvar samt haft en vilja att föra fram deras berättelser. Jag vill 

dock klargöra att när jag som forskare klev in i forskningsområdet så hade jag inga förutfattade 

meningar kring att personal som använder sina egna erfarenheter i arbetet skulle vara något positivt 

eller negativt för patienterna.  

 

Generaliserbarhet 

För att en studie ska gå att generalisera kvantitativt, det vill säga att resultatet går att generalisera till 

en hel population så behöver urvalet vara representativt i förhållande till populationen och deltagarna i 

studien bör väljas ut slumpmässigt. I denna studie har endast åtta stycken respondenter deltagit och ett 

icke-slumpmässigt urval har tillämpats vilket innebär att studien inte kan generaliseras kvantitativt. De 

kvalitativa forskningsresultaten ska istället generaliseras till teori och inte till populationer. Det som är 

viktigt vid bedömningen av generaliserbarheten inom denna kvalitativa studie är istället kvalitén på de 

teoretiska slutsatser som formuleras utifrån datainsamlingen. Studiens resultat redovisar patienters 

enskilda upplevelse av att vårdpersonal använder sina egna erfarenheter som en resurs i arbetet och det 
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kan bidra till forskningen genom att påvisa individers tankesätt och inställning kring ämnet. Studiens 

resultat kan därför antyda något för individer utanför den giva kontexten vilket innebär att studien kan 

generaliseras teoretiskt och begreppsligt (Bryman, 2011). 

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att rätt metod tillämpas i studien för att få fram den information som eftersöks och 

som i slutändan uppfyller studiens syfte. Det handlar om att använda rätt metod vid rätt typ av studie 

(Holme & Solvang, 1997). I denna studie är ett kvalitativt metodval mest lämpat då studiens syfte inte 

kan besvaras med hjälp en enkäts givna svarsalternativ utan istället handlar om personliga 

erfarenheter. Utifrån studiens syfte så behöver det finnas utrymme för respondenterna att förklara och 

resonera kring vilka fördelar och nackdelar det kan finnas med att anställd personal med egen 

erfarenhet av ätstörningar vilket resulterar i att studien har hög validitet. 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultaten i undersökningen ska bli detsamma om 

studien utförs igen det vill säga huruvida slumpmässiga och tillfälliga betingelser kan tänkas påverka 

studiens resultat. Det kan vara svårt att uppnå hög reliabilitet i denna studie och i kvalitativ forskning 

överlag eftersom att det är omöjligt att ”frysa” en social miljö och de sociala betingelser som 

inträffade när den ursprungliga studien genomfördes. Reliabilitet syftar även till i vilken utsträckning 

resultatet blir detsamma oberoende av vilken forskare som utför studien vilket även kan vara svårt att 

uppnå inom denna kvalitativa studie eftersom att individer tolkar det vi ser och hör på olika sätt 

(Bryman, 2011).  

 

Metodkritisk diskussion 

Kvalitativ forskning har kritiserats för att vara subjektiv och tolkande eftersom att denna typ av 

forsknings anses influeras av forskarens personliga åsikter kring vad som är viktigt och relevant att 

betona i undersökningen (Bryman, 2011). Studiens abduktiva forskningsansats ger utrymme för 

forskaren att studera nya perspektiv kring ämnet under processens gång vilket innebär att denna 

forskningsansats inte begränsar forskaren i samma utsträckning som en deduktiv eller induktiv ansats. 

Samtidigt som det finns en risk att forskaren omedvetet påverkas av sina egna erfarenheter, tidigare 

forskning och förförståelse vid nyttjandet av en abduktiv forskningsansats (Alvesson & Sköldberg, 

2008).  

 Det faktum att studiens samtliga informanter har förmedlats via en och samma person kan bli 

problematiskt om alla respondenter endast har varit i kontakt med denna personal med egna 

erfarenheter och enbart utgår ifrån den interaktionen. Det skulle innebära att studien går miste om 

variationen kring olika arbetssätt och perspektiv hos anställda med egna erfarenheter, vilket forskaren 

skulle få fram om respondenterna har möjlighet utgå ifrån kontakten med olika alternativt fler personer 

i personalen som besitter egna erfarenheter. Denna problematiska faktor har jag beaktat i min 

urvalsprocess genom att undersöka om respondenterna hade haft kontakt med fler i personalen som 
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hade egna erfarenheter av ätstörningar vilket majoriteten av intervjupersonerna hade. Vidare innebär 

det att denna metodkritiska faktor inte kommer att påverka studiens resultat. Anledningen till att 

samtliga informanter har förmedlats via en och samma person var för att försäkra mig om att 

deltagarna hade pratat med minst en person i personalen med egna erfarenheter men sedan var det 

viktigt att flera av intervjudeltagarna även hade pratat med andra personer, för att kunna beakta olika 

perspektiv kring ämnet.  

 

Tidigare forskning 

Detta avsnitt redogör för tidigare forskning kring två områden som är relevanta för studiens syfte 

vilket är ätstörningar och personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa eftersom att ätstörningar 

klassas som en psykisk sjukdom (Clinton & Norring, 2009). Den presenterade forskningen kring 

ätstörningar redogör för olika ätstörningsdiagnoser samt vilka psykiska och fysiska symptom som 

sjukdomen kan medföra. Forskningen kring personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa 

presenterats utifrån både internationell och svensk forskning. Den internationella forskningen utgår 

ifrån olika yrkesbenämningar som personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa har internationellt 

vilket är consumer-provider/prosumer (Salzer, 2002) och wounded healer (Zerubavel och 

O’Dougherty Wright, 2012). Sedan presenteras svensk forskning om personal med egna erfarenheter 

av psykisk ohälsa och svenska yrkesbenämningar som medarbetare med brukarerfarenhet 

(Steinsaphir, 2017) och mentor (Argentzell, 2017). 

 

Ätstörningar 

Ätstörningar är ett växande samhällsproblem som rör sig ner i yngre åldrar och är mer aktuellt än 

någonsin (Nestor, 2015) men ätstörningar har historiska rötter som har härledas enda tillbaka till 

medeltiden. Den första medicinska beskrivningen av begreppet Anorexia Nervosa gjordes av Gull och 

Leségue år 1873 och även flera kärnsymtom betonades. Kärnsymtomen består av ett restriktivt ätande, 

undervikt, brist på sjukdomsinsikt, en kroppsbild som inte stämmer överens med verkligheten, hög 

aktivitet och rastlöshet. Bulimia Nervosa, som är en annan ätstörningsdiagnos, introducerades som ett 

medicinskt begrepp först år 1979 av Gerald Russell. Bulimia Nervosa beskrivs med olika 

kärnsymptom som viljan att äta stora mängder mat och samtidigt en rädsla för att gå upp i vikt vilket 

resulterar i självframkallad kräkning och/eller förtäring av laxeringsmedel. På senare tid har nya 

ätstörningsdiagnoser tagits fram exempelvis OSFED och UFED som innefattar att individen har 

liknande problematik som Anorexia Nervosa eller Bulimia Nervosa men inte i lika hög utsträckning 

(Clinton & Norring, 2009).  

Samtliga ätstörningsdiagnoser klassas som en psykisk sjukdom och beskrivs var för sig i 

diagnosmanualen för psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar som heter Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (Clinton & Norring, 2009). Det som är gemensamt för alla 
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ätstörningsdiagnoser är att det utsätter kroppen för både psykiskt och fysiskt lidande. När en person 

försätter sin kropp i svält kan det medföra kroppsliga symptom som bland annat att hjärtat och 

blodtryckets verksamhet sänks, mag-/tarmproblem, frusenhet, puberteten skjuts upp och att 

längdtillväxten hämmas (Nestor, 2015). Ätstörningar påverkar även individens psykiska mående 

eftersom att en person svälter och äter oregelbundet påverkas ofta av ångest, depression och 

tvångstankar. Dessa problem minskar och försvinner till slut när man får tillbaka kontrollen över hur 

man äter då människokroppen kan hämta sig från svält utan bestående problem (Clinton & Norring, 

2009).  

 

Personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa – internationell forskning 

Consumer-provider/prosumer 

Inom vårdsammanhang syftar begreppen consumer-provider och prosumer till anställd personal som 

tidigare har fått professionell behandling för ett diagnostiserbart psykiatriskt tillstånd och som 

använder sina erfarenheter för att hjälpa andra med liknande problem. Det finns inga vedertagna 

svenska begrepp som motsvarar innebörden av consumer-provider och prosumer (Salzer, 2002). 

Begreppen myntades ursprungligen ifrån återhämtningsrörelsen som fick stor genomslagskraft på 

1970-talet i USA då patienter inom psykiatrisk vård yttrade sitt missnöje angående dålig behandling, 

bristande respekt för mänskliga rättigheter och stigmatisering (Frese & Walker-Davies, 1997). 

Återhämtningsrörelsen menar att återhämtning är en process som innefattar att individen omvärderar 

attityder, känslor, mål, värderingar och roller vilket kräver bra behandling och respekt för individernas 

rättigheter. Inom forskningen råder det dock oenighet kring hur långt denna process sträcker sig 

tidsmässigt, vissa hävdar att denna process är en livslång utveckling och andra hävdar att det är 

möjligt att bli fullständigt återhämtad för psykisk ohälsa (Schiff, 2004).  

Begreppen consumer-provider och prosumer innefattar både vårdpersonal i traditionella yrkesroller 

som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och personal som är anställd som peer-specialister (Frese 

& Walker-Davies, 1997). Consumer-provider och prosumer kan i sin tur delas in i designerade och 

icke-designerade arbetspositioner. En designerade arbetspositionen syftar till personal som arbetar 

som peer-specialist där tjänsten förutsätter att den anställde är öppen angående de egna erfarenheterna. 

En Icke-designerade arbetsposition syftar till vårdpersonal i traditionella yrkesroller som har egna 

erfarenheter av psykisk ohälsa där den anställde själv väljer att berätta om sina egna erfarenheter eller 

ej (Solomon & Draine, 1998).  

 Majoriteten av all empirisk forskning kring consumer-provider och prosumer handlar dock om 

anställda inom den designerade arbetspositionen det vill säga peer-specialister, eftersom att det är 

lättare för forskare att identifiera dessa personer. Det finns forskning kring på vilket sätt personalen 

anser att deras egna erfarenheter kan påverka vårdarbetet med patienterna som exempelvis ökad 

förståelse, ett bättre bemötande, identifikation och att vara en förebild (Davison, 2013). Det går även 

att identifiera studier som undersöker personalens upplevelse kring självexponering, motöverföring 



17 
 

och stigma kopplat till deras egna erfarenheter av psykisk ohälsa (Zerubavel & O’Dougherty Wright, 

2012). Det finns dock ett begränsat utbud av internationell forskning kring hur patienter upplever peer-

specialisters eller consumer-provider/prosumer arbete och vad patienterna upplever att de kan bidra 

med. Bara för att en anställd person har egna erfarenheter av ätstörningar och att återhämta sig säger 

det ingenting om på vilket sätt denna unika resurs kan bidra till vården (Davidson et al, 2006). 

 

Wounded healer 

Begreppet populariserades under 1960-talet som en av Jungs arketyper men omnämns även långt 

tidigare i grekisk mytologi (Hayes, 2002). Inom vårdsammanhang syftar begreppet wounded healer till 

personer som har genomgått svårigheter i livet och återhämtat sig från det, använder dessa erfarenheter 

för att hjälpa andra. Med hjälp av sina egna erfarenheter av lidande exempelvis av en ätstörning kan 

den anställde känna mer empati för patienterna och ge en bättre vård. Det är dock viktigt att poängtera 

att det inte den anställdes erfarenhet av själva sjukdomen i sig som förbättrar kapaciteten att hjälpa 

patienterna, utan det är erfarenheten av återhämtningen (Zerubavel och O’Dougherty Wright, 2012). 

Enligt detta tankesätt kan personal som själva har gått i behandling för ätstörningar och blivit friska, 

hjälpa andra patienter i deras återhämtning. Trots att det ofta betonas att de anställdas personliga 

kvalitéer har en viktig betydelse för utfallet i behandlingen så finns det ett mycket begränsat antal 

empiriska studier kring hur personalens egna livserfarenheter påverkar vårdbehandlingen (Hayes, 

2002). Det finns forskning om wounded healers som handlar om personalens upplevelse av 

självexponering, stigma och motöverföringsreaktioner. Det går även att identifiera ett fåtal studier som 

handlar om på vilket wounded healers arbete påverkas av deras egna erfarenheter av psykisk ohälsa, 

enligt dem själva (Davison, 2013). Kottsieper (2009) menar därför att det finns ett stort behov av mer 

forskning kring fördelar och nackdelar med att personal har egna erfarenheter av psykisk ohälsa.  

 

Länder där det har bedrivits forskning om consumer-provider/prosumer och wounded healer 

All forskning kring consumer-provider/prosumer och wounded healer har bedrivits i västerländska 

länder, de flesta av studierna har genomförts i USA och några i Storbritannien, Australien, Holland 

och Kanada. I andra höginkomstländer utöver västvärlden, förekommer det inte att personal anställs i 

en designerad arbetsposition inom detta område, som exempelvis peer-specialist. Vilket innebär att det 

saknas forskning kring ämnet från dessa länder (Tse, Tsoi, Wong, Kan & Kwok, 2014). 

 

Sammanfattning consumer-provider/prosumer och wounded healer 

Inom forskningen kring personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa går det att urskilja några 

viktiga resultat, även om forskningen inom detta område kan tyckas vara ganska spretig. Personalen 

kan använda sina egna erfarenheter i vårdarbetet genom att exempelvis visa patienterna ökad förståelse 

och empati, ge bättre bemötande, att vara en förebild samt någon att kunna identifiera sig med. 

(Davison, 2013).  



18 
 

 

Personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa i Sverige 

Det finns ett begränsat utbud av svensk forskning kring personal inom psykiatri som har egna 

erfarenheter av psykisk ohälsa. Samtidigt som personal med egna erfarenheter av ätstörningar anställs 

inom både designerade och icke-designerade positioner. De senaste åren har det startats ett antal olika 

projekt och pilotsatsningar runtom i Sverige där personal i designerade arbetspositioner även kallade 

peer-specialister har anställts det vill säga att tjänsten förutsätter att den anställde är öppen angående 

de egna erfarenheterna. Att anställa peer-specialister blir allt vanligare och denna personal benämns på 

olika sätt inom olika svenska projekt till exempel medarbetare med brukarerfarenhet eller mentor. I de 

utvärderingsmaterial som går att inhämta angående patienternas upplevelse av personal som är 

anställda som peer-specialist, visar att patienterna ofta upplever kontakten som något positivt 

(Steinsaphir, 2017; Argentzell, 2017). 

 

Medarbetare med brukarerfarenhet  

Stockholms läns landsting startade projektet ”Medarbetare med brukarerfarenhet” år 2015. Personal 

som har yrkestiteln medarbetare med brukarerfarenhet (MB) har egna erfarenheter av psykisk ohälsa 

och återhämtning. Anställningen förutsätter att personen är öppen med sina erfarenheter angående 

psykisk ohälsa. De ska verka som ett komplement till övrig vårdpersonal och motivera patienterna till 

återhämtning samt öka kunskapen om återhämtningsstrategier både hos patienter och personal. 

Projektet utvärderades i mars år 2017 och resultaten visade att majoriteten av de patienter som hade 

varit i kontakt med medarbetare med brukarerfarenhet upplevde stödet som bra och hjälpsamt. Studien 

visade även att medarbetare med brukarerfarenhet har bidragit till ökad kompetens i arbetsgruppen 

med hjälp av erfarenhetskunskap. Medarbetarna med brukarerfarenhet som arbetade i detta projekt är 

numera fortsatt anställda och är en del av den ordinarie verksamheten (Steinsaphir, 2017) 

 

Mentor 

Psykiatri Skåne inledde en satsning år 2014 med syfte att anställa mentorer inom psykiatrin. 

Mentorerna består av personer som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och arbetar för att främja 

patienternas återhämtning och erbjuda stöd från en jämlik som delar liknande personliga erfarenheter. 

Mentorerna ska utgöra ett komplement till övrig vårdpersonal. Införandet av mentorer inom vården 

trädde i kraft i samband med psykiatrins satsning på att öka fokus på att stödja patienternas hälsa och 

återhämtning. I dagsläget arbetar sex stycken mentorer på fem olika enheter runt om i Skåne men det 

finns ambitioner att utöka projektet. Projektet utvärderades vid Lund universitet i mars år 2017 och 

patienternas upplevelse av att få stöd av en mentor var generellt mycket positiv. Alla patienter som 

deltog i studien berättade att de såg mentorn som en förebild som inspirerade dem och gav hopp till att 

det är möjligt att återhämta sig från psykisk ohälsa (Argentzell, 2017).  
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Personal i en icke-designerad arbetsposition 

Det finns brist på svensk forskning kring personal inom ätstörningsvården alternativt psykiatrin i stort, 

som har egna erfarenheter av vårdområdet och en icke-designerad arbetsposition. Det går inte heller att 

identifiera någon statistik angående hur vanligt det är att personal inom den professionella 

ätstörningsvården i Sverige har egna erfarenheter av ätstörningar. Med tanke på att 20 % av alla 

kvinnor någon gång har drabbats av en ätstörning (Nestor, 2015), så bör det förekomma.  

 

Teori 

Studiens teoriavsnitt utgår ifrån ett antal teoretiska begrepp istället för en övergripande teori. De 

teoretiska begreppen tillämpades eftersom att de var relevanta och angrep ämnet på ett specifikt sätt 

vilket innebär att det är möjligt att göra en tydlig koppling mellan begreppen och studiens syfte. 

Genom att formulera intervjuguiden utifrån de teoretiska begreppen så gav intervjupersonerna svar 

som innehöll specifik och konkret information om studiens ämne. Med hjälp av de teoretiska 

begreppen kunde forskaren angripa ämnet på ett sätt där begreppen har en naturlig koppling till 

forskningsområdet jämfört med övriga teorier som har identifierats och som kan kopplas till ämnet. 

Att använda sig av en teoretisk begreppsram är lämpligt i studier med en abduktiv forskningsansats 

eftersom att det ger möjlighet för forskaren att finna nya perspektiv kring temat under arbetes gång, 

istället för att begränsa sig till en förutbestämd teori.  

Studiens teoretiska begrepp är erfarenhetskunskap, förståelse, bemötande, identifikation och att 

vara en förebild respektive överidentifikation, självexponering och motöverföring. Följande begrepp 

redovisas i förhållande till personal som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och som använder 

sina erfarenheter i vårdarbetet.  

 

Erfarenhetskunskap 

Erfarenhetskunskap handlar om människor som har egna erfarenheter och skiljer sig ifrån 

professionell teoretisk kunskap, vilket innebär att denna kunskap inte går att läsa sig till. 

Erfarenhetskunskap baseras på meningsskapande och mänsklighet vilket ger utrymme för en annan typ 

av förståelse som inte enbart går att utläsa ur forskning och teori (Kottsieper, 2009). Personlig kunskap 

och egna erfarenheter inom området är användbara faktorer inom vårdarbete med psykiska besvär då 

det möjliggör att vårdgivaren kan koppla sina egna erfarenheter till patientens situation. Vilket kan 

bidra med att den anställde får ökad förståelse samt bättre kontakt med patienten men det kan även 

bidra till att personalen hjälper patienten att förstå sig själv (Hayes, 2002). Erfarenhetskunskap kan 

också bredda personalens synsätt och resultera i att de använder nya strategier och angreppssätt för att 

behandla patienternas problematik. Vilket leder till att personal som besitter erfarenhetskunskap, i 

större utsträckning kan lägga märke till exempelvis sjukdomstecken, förutsäga beteenden och 

uppmärksamma problem jämfört med övrig personal (Salzer, 2002). 
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Förståelse 

Forskningen visar att personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa ofta har ökad förståelse för 

sina patienter både intellektuellt och empatiskt till följd av sina personliga erfarenheter. En anställd 

som själv har återhämtat sig från psykisk ohälsa tidigare förstår vilka psykiska svårigheter patienterna 

genomlider och kan använda sina egna erfarenheter som referenspunkt i behandlingen. Personal med 

egna erfarenheter av psykisk ohälsa har en medkänsla av hur psykisk ohälsa kan påverka människan 

och hur svårt det kan vara för individen att förändra negativa vardagsmönster (Davison, 2013). I en 

kandidatuppsats av Johansson (2016) beskrivs det att den ökade förståelsen kan grunda sig i flera olika 

typer av erfarenheter som bland annat diagnosspecifika erfarenheter vilket innebär att den anställde har 

personliga erfarenheter av samma diagnos som patienten. Två andra olika typer av erfarenheter kan 

vara symptomspecifika erfarenheter exempelvis ångestupplevelser och/eller mer generella upplevelser 

som till exempel att gå i behandling (Johansson, 2016). 

 

Bemötande 

Personalens bemötande gentemot patienterna bidrar till en väsentlig del av patientens vårdupplevelse. 

Det är viktigt att patienten känner sig trygg, respekterad och att personalen lyssnar på och är 

intresserade av patienten. Personalens egna erfarenheter av psykisk ohälsa kan ha betydelse för hur de 

bemöter patienterna på så sätt de kan utgå från sina egna vårderfarenheter och bemöta klienterna som 

de själv hade velat bli bemötta inom vården (Davison, 2013). Det kan yttra sig i att denna personal har 

ett genuint intresse för patienten och en inkännande framtoning vilket skapar en bra relation med 

patienten. Det kan även yttra sig i att denna personal bemöter varje patient som en enskild individ med 

individuella behov, problem och upplevelser istället för att betrakta patienterna utifrån vad diagnosen 

innebär. Forskningen visar att personal med egen erfarenhet av psykisk ohälsa tenderar att vara bättre 

på att lyssna in patienten, visa respekt för individens önskemål och respektera dennes gränser (Fox, 

2002).  

 

Identifikation 

När en individ genomgår behandling för sin ätstörning kommer kroppen att förändras mycket och 

personen kommer inte längre känna sig hemma i sin egen kropp vilket rubbar personens nuvarande 

identitet och sättet att se på sig själv som människa. Vården har därför en stor betydelse för hur 

patienten kan komma att uppleva sig själv, sin sjukdom, sin utveckling mot ett liv där individen är 

frisk från sjukdomen och sina relationer till omvärlden. Vårdpersonalen bör därför ha förmåga att utgå 

ifrån patientens nuvarande livsvärld, identitet och sätta sig in i dennes tankegångar för att få en ökad 

förståelse för den unika individens känslor (Dahlberg & Segesten, 2010). Forskningen om social 

inlärning visar att individer lättare tenderar att ta efter beteenden från personer som de upplever är lika 
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dem själva. Människor imiterar därför oftare beteenden hos personer de identifierar sig med samt 

upplever sig ha en god relation till (Salxer, 2002). Patienterna tenderar därför att ha lättare att 

identifiera sig med personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa samt anamma denna personals 

beteenden och råd. Samtidigt som även personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa lättare kan 

förstå och identifiera sig med patientens svårigheter som exempelvis låg självkänsla, 

relationssvårigheter och ensamhet (Cain, 2000)  

 

Att vara en förebild 

Personal som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa kan fungera som vara förebilder för sina 

patienter på så sätt att de kan fungera som ett exempel på gynnsam återhämtning samt inspirera och 

indikera hopp om att det går att bli frisk. Det kan även stärka patienternas upplevelse av 

självständighet, att de kan klara av att bli friska på egen hand (Fox, 2002). Även i en C-uppsats 

skriven av Johansson (2016) har det även beskrivits att om personalen förmedlar att ätstörningar kan 

drabba vem som helst och att personalen som de möter har varit i samma sits kan det lyfta bort 

skammen för att patienten ska vilja berätta om sina problem. 

 

Överidentifikation 

Överidentifikation inträffar när behandlaren upplever att patientens problematik liknar dennes egna 

erfarenheter och på grund av detta så antar behandlaren att patientens upplevelser är detsamma som 

hens egna (Davison, 2013). Överidentifikation är en process som kan påverka alla olika typer av 

behandlare, oavsett om de har egna erfarenheter av psykisk ohälsa eller inte, men det kan vara bra att 

personal med egna erfarenheter är extra uppmärksamma på att motverka överidentifikation (Zerubavel 

och O’Dougherty Wright, 2012). Det är viktigt att se alla återhämtningsprocesser individuellt för att få 

en korrekt förståelse av patientens problematik (Davison, 2013). Överidentifikation kan skada 

vårdrelationen mellan personal och patient om behandlaren tappar fokus på sin patient (Adame, 2011). 

 

Självexponering 

Inom psykiatriskvård syftar begreppet till när behandlare berättar något personligt om sig själva för en 

patient (Berg, Antonson & Binder, 2016). Begreppet kan i sin tur delas upp i två olika grenar, 

omedelbar självexponering och icke-omedelbar självexponering. Omedelbar självexponering 

innefattar personalens personliga uttalanden angående känslor kopplat till behandlingen exempelvis 

om patientens framsteg eller gentemot en viss situation i behandlingen. Icke-omedelbar 

självexponering handlar om information om personalens privatliv till exempel egna erfarenheter och 

dennes livssituation. Forskningen har visat att icke-omedelbar självexponering kan vara positivt för 

patienterna då personalen kan upplevas som mer mänsklig och det kan reducera maktobalans. 

Patienterna har även uppskattat att det ger en indikation på att behandlaren har förståelse och respekt 
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för patienten. Patienten kan även uppleva icke-omedelbar självexponering som något negativt om 

denne upplever att personalens självutlämnande inte är relevant för hens situation alternativt påverkar 

patientens behandling i en negativ riktning. Om personalens självexponering uppfattas vara 

oprofessionell kan det få patienten att tveka på dennes kompetens (Audet, 2011) Det är därför viktigt 

att personaler sätter gränser för sin självexponering och i första hand bara öppna upp sig kring sina 

egna erfarenheter som överensstämmer med patientens upplevelse (Fox, 2002). Många forskare 

understryker att användandet av självexponering inom vården endast ska ske när personalen anser att 

det kan gynna patienten (Zerubavel & O’Dougherty Wright, 2012). 

 

Motöverföring 

Motöverföring är en oundviklig process som innebär att behandlarens erfarenheter påverkar hur de 

utformar behandlingen samt dennes egna reaktioner och respons gentemot patienten. Begreppet 

kommer ursprungligen ifrån Freuds psykoanalytiska teorier och har sedan utvecklats samt blivit 

applicerbart på flera olika typer av psykiatrisk behandling. Personalens motöverföringsreaktioner kan 

bidra till att patienten upplever en ökad förståelse, tillit och starkare relation till behandlaren (Cain, 

2000). Eftersom att motöverföringsreaktioner påminner personalen om dennes egna erfarenheter av 

psykisk ohälsa så kan deras känslomässiga koppling till sjukdomen även vara en begränsning i 

personalens arbete. Det kan påverka behandlarens möjlighet att själv ställa krav på patienten, eftersom 

denne vet hur svårt det är att återhämta sig från psykisk ohälsa (Paulson et al., 1999). För att 

personalens motöverföringsreaktioner ska medföra något positivt så krävs självmedvetenhet samt 

aktivt arbete med att analysera sig själv och sitt arbete (Hayes, 2002). 

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån studiens teoretiska begrepp samt olika underteman kopplade till 

begreppen. I slutet av resultatavsnittet presenteras patienternas resonemang kring om det är optimalt 

att alla anställda har egna erfarenheter av ätstörningar. Utifrån kodningen av datainsamlingen kunde 8 

stycken huvudteman och 11 stycken underteman tas fram. Samtliga intervjupersoner kunde identifiera 

både fördelar och nackdelar med att personal använde sina egna erfarenheter av ätstörningar som en 

resurs i sitt arbete. Patienterna beskrev ett antal faktorer som kunde påverka deras behandling när 

personalen användande sig av egna erfarenheter i arbetet. Fem av åtta deltagare var tydliga med att 

understryka att fördelarna övervägde nackdelarna i intervjuerna. 

Intervjupersonerna har inte givits några fingerade namn eller någon form av numrering på grund av 

etiska skäl för att enskilda personers svar inte ska gå att definieras genomgående i uppsatsen. Studiens 

resultatdel utgör en relativt jämn fördelning mellan deltagarnas svar men eftersom intervjuerna var 

olika långa och skilde sig åt i innehåll så har dock en fullkomligt jämn fördelning varit ouppnåelig. 
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En djupare förståelse 

Samtliga deltagare beskrev att personal med egna erfarenheter av ätstörningar har en djupare förståelse 

när det gäller vad patienten känner och tänker samt vad orsaken till sinnesstämningen kan bero på. 

Intervjupersonerna beskrev att de upplever att personalen kan sätta sig in i deras situation mycket 

lättare till följd av deras egna erfarenheter. En intervjuperson beskrev den ökade förståelsen på 

följande sätt: 

Personal med egna erfarenheter av ätstörningar kan dela med sig av erfarenheterna och förstår en, för 

människor som inte har varit med om det själva har sällan empati för att man har en ätstörning. 

Personal med egna erfarenheter av ätstörningar har varit där själv och den personen vet precis vad jag 

går igenom …. Ibland är känslor väldigt svåra att sätta ord på till exempel hur man känner för 

någonting då kunde personal med egna erfarenheter kunde sätt ord på mina känslor åt mig, det var 

väldigt skönt. För att man har hela tiden den här frustrationen att man inte kan uttrycka sina känslor i 

det här. Ofta behöver jag inte heller säga så mycket utan den personen förstår på ett helt annat sätt vad 

jag menar jämfört med någon annan. 

 

Mer ingående tips och råd 

Majoriteten av deltagarna beskrev att de får mer ingående tips och råd för att hantera psykiska problem 

samt vägledning kring hur de kan tänka i olika situationer. Patienterna har även en ökad tilltro till att 

tips och råd från personal med egna erfarenheter faktiskt kommer att fungera i praktiken. Flera 

intervjupersoner beskrev att de har fått fler råd angående hur de ska tänka mentalt när de exponeras för 

jobbiga situationer av personal med egna erfarenheter. Deltagarna anser att det även är viktigt att jobba 

med psykiska problemen istället för att endast fokusera på att den fysiska exponeringen ska 

genomföras, vilket är ett sorts stöd som personal med egna erfarenheter har kunnat tillhandahålla. En 

deltagare beskrev detta på följande sätt: 

Den vanliga personalen ger lite mer ytligare råd och lite hårdare krav medans en person som har varit 

sjuk själv ger väl lite mer djupa råd kring t.ex. hur man kan gå emot en tanke. En vanlig personal kan 

till exempel säga: ”om du äter det här så går du emot tankarna” men det är inte så lätt. Personal med 

egna erfarenheter vet hur man ska möta upp tanken på bästa sätt för att få bort den. Jag har fått ut mer 

av samtalen med personal med egna erfarenheter eftersom att det har givit mig mer ingående kunskap 

kring verktyg för att hantera olika situationer. 

Flera intervjupersoner beskrev att det har varit lättare att ta till sig samt prova på tips och råd från 

personal med egna erfarenheter eftersom att den personalen kan fungera som ett levande bevis på att 

verktygen faktiskt kan fungera. Deltagarna beskrev även att de fick mer förtroende för att verktygen 

skulle kunna fungera när behandlaren med egna erfarenheter beskrev de användbara verktygen utifrån 

den enskilda individens problematik samt i kombination med en mycket ingående beskrivning. En 

deltagare hade följande erfarenhet av detta: 
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Jag kan, i större utsträckning, känna att de tips och råd som man får av personal med egna erfarenheter 

faktiskt kan fungera eftersom att det finns ett kvitto på att det har fungerat för den personen. Personal 

med egna erfarenheter har fått mig att vakna upp angående vissa saker som annan personal har nämnt 

tidigare men när den personen sa det så var det en helt annan sak. Personalen med egna erfarenheter 

kunde sätta ord på mina känslor och hade kunskap om vilka verktyg som faktiskt kan fungera, det 

påverkade mig mycket  

Ser saker som annan personal missar 

Ett flertal av intervjudeltagarna berättade att personal med egna erfarenheter av ätstörningar lättare kan 

lägga märke till olika riskbeteenden samt är uppmärksamma på olika tidpunkter och situationer där 

dessa ätstörda beteenden kan uppstå. Denna personal kan relatera till sina egna erfarenheter angående 

vilka kryphål hen själv använde för att undanhålla sjukdomsbeteenden för att själv kunna se 

varningstecken hos patienter och motverka dessa. En deltagare uttryckte detta på följande vis: 

Personal med egna erfarenheter kan fortare upptäcka när man är på väg år fel håll och fånga upp det för 

de kan relatera till likdanande beteenden när de själva var sjuka. Denna personal kan se varningstecken 

och små detaljer direkt, det är bra för både annan personal och patienter. De kan se saker som annan 

personal missar för att personalen vet att de själva stod och smygtränade inne på toaletten när de var 

sjuka, då har dom extra kolla på det. 

Ökad förståelse för hur jag själv fungerar 

Tre deltagare beskrev att personal med egna erfarenheter har gett dem ökad förståelse för hur de själva 

fungerar och har kunnat ge förklaringar till varför patienten agerar på ett visst sätt, som patienten 

upplever stämmer. I vissa fall har inte patienten själv sett dessa samband och då har personal med egna 

erfarenheter bidragit till att de har fått en ökad sjukdomsinsikt. En deltagare beskrev att personal med 

egna erfarenheter hade bidragit till att patienten fick ökad förståelse för hur hen själv fungerar på 

följande vis: 

Personal med egna erfarenheter har hjälpt mig att få mer förståelse för hur jag själv fungerar. Ofta när 

de resonerar kring varför jag tänker, gör eller mår på ett visst sätt så blir det som en ögonöppnare för 

mig, för jag håller med om vad de säger men jag har inte kommit till den insikten själv. Personal med 

egna erfarenheter kan upptäcka ens beteenden redan innan man själv har upptäckt dom och det har varit 

skönt att få höra anledningen till varför jag gör på ett visst sätt. 

 

Ett bra bemötande 

Många av deltagarna upplever att de får ett bättre bemötande av personal med egna erfarenheter av 

ätstörningar i vissa situationer på grund av att personalen har varit i samma sits och vet hur de själva 

uppskattade att bli bemötta inom vården. Deltagarna beskrev att denna personal har förmåga att 

uppmärksamma saker utan att patienten behöver känna sig inträngd av att bli övervakad. 

Intervjupersonerna upplever att personal med egna erfarenheter bemöter patienten på ett respektfullt 
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där deras maktposition gentemot patienten inte blir lika påtaglig. En deltagare beskrev personal med 

egna erfarenheters bemötande på följande sätt: 

Jag upplever att personal med egna erfarenheter tenderar att bemöta patienter på ett mycket respektfullt 

sätt på grund av att de kan ”hålla koll” på patienterna utan att betrakta dem på ett nedtryckande sätt. 

Personal med egna erfarenheter vet själva hur det är att vara ständigt övervakad, så de har en förmåga 

att se saker utan att jag som patient behöver påverkas av sättet de tittar på eller sättet de 

uppmärksammar fel på. 

Att känna sig hörd och lyssnad på 

Flera intervjupersoner upplever att personal med egna erfarenheter verkligen lyssnar och tar till sig det 

som patienterna har att säga samt försöker sträva efter att vårdvistelsen ska bli så bra som möjligt för 

individen. Denna personal ställer patientens behov i centrum samtidigt som de använder sina egna 

erfarenheter för att kunna identifiera olika patientönskemål som är relaterade till ätstörningen och som 

skulle ha en negativ inverkan på patientens tillfriskningsprocess, om individen fick utlopp för dessa. 

En deltagare hade följande erfarenhet av detta: 

Personal, som tidigare själva har varit sjuka, har en förmåga att få mig att känna mig hörd och lyssnad 

på. Annars känner man sig som patient ofta ”bortviftad” eller så säger personalen bara: ”men gör bara 

såhär, vad är det svåra?”. För att bli bra bemött är det viktigt att personalen förstår problematiken och 

tar den på allvar, vilket jag upplever att personal med egna erfarenheter har förmåga göra. 

Att se individen 

Majoriteten av deltagarna beskriver att personal med egna erfarenheter har en förmåga att se 

sjukdomen utifrån ett individuellt perspektiv. Att sjukdomen kan te sig på olika sätt och 

sjukdomsbeteenden kan ge olika uttryck för olika individer, även om de har samma tankesätt i 

grunden. Personal med egna erfarenheter är bra på att se individuella problem och behov samt finna 

relevanta lösningar till dessa. En deltagare beskrev denna personals förmåga att se den enskilda 

individen, på detta sätt: 

Jag anser att personal med egna erfarenheter lättare kan se problemen individuellt, för två patienter kan 

ha samma problem men det beror på två olika saker och det behövs olika lösningar. Och det tror jag att 

någon som har varit med om det själv lättare kan se än någon som inte har egna erfarenheter …. Jag vill 

hellre känna att responsen jag får är personlig, just personliga råd som är kopplade till en själv tror jag 

att man ofta behöver, då tar man till sig det lättare och försöker sig på det …. Det blir som att 

personalen inte bara ser sjukdomen utan de ser personen bakom sjukdomen och anledningen till varför 

det har blivit så här. 

Identifikation 

Majoriteten av deltagarna upplever att de kan identifiera sig med personal som har egna erfarenheter 

av ätstörningar för att patienterna kan relatera till liknande tankar och känslor när personalen berättar 

hur de tog sig ur sjukdomen. Deltagarna upplever även att personal med egna erfarenheter lättare kan 
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identifiera sig med patientens svårigheter och beakta dessa i vårdarbetet. Hälften av intervjupersonen 

beskriver att de både kan identifiera sig med personalens resa till att bli frisk och den personens friska 

liv idag, särskilt om patientens hade ett liknande liv tidigare, när hen var frisk. Det får patienten att 

fundera över vilka livsmöjligheter som öppnas i samband med att bli frisk. En intervjuperson beskrev 

detta på följande sätt: 

”Det är väldigt givande när personal med egna erfarenheter kan berätta om vad de själva hade för 

känslor och tankar när de var sjuka samt att de beskriver hur de kom ut tankemönstret och började tänka 

i andra banor. Då kan jag identifiera mig med det som personalen berättar samt hur denna person är 

som frisk och relatera det till mig själv, hur jag själv skulle vara som frisk. Då får jag ett annat 

perspektiv och synsätt, att se på sig själv utifrån hur man skulle vara som frisk, för det är ändå det vi 

strävar efter. Personal med egna erfarenheter kan även bekräfta att resan till att bli frisk kommer att 

vara jobbig men det kommer att vara värt det i slutändan och då blir jag motiverad till att göra samma 

resa som den personen”. 

Orden får en annan genomslagskraft 

Många intervjudeltagare beskriver att de lättare tar till sig saker som personal med egna erfarenheter 

säger eftersom att vi har liknande erfarenheter och kan förstå varandra. Deltagarna upplever att de inte 

behöver förklara saker in i minsta detalj utan personalen förstår ändå tack vare sina egna erfarenheter. 

Flera deltagare anser att de får ut mer av samtalen när de pratar med personal som har egna 

erfarenheter av ätstörningar. En intervjuperson hade följande erfarenhet av detta: 

”Jag upplever att jag tar till mig det som personal med egna erfarenheter säger, i en större utsträckning, 

eftersom att vi har liknande erfarenheter för då kan man mötas på samma plan och identifiera sig med 

varandras upplevelser. Deras ord får en helt annan tyngdkraft för att de verkligen vet vad det handlar 

om …. Jag för större förtroende för att de tips och råd som personal med egna erfarenheter föreslår 

faktiskt fungerar, för det fungerade ju för dem.” 

 

Att vara en förebild 

Samtliga av deltagarna beskriver att de kan se personal med egna erfarenheter som förebilder och kan 

se upp till det som den personalen har åstadkommit i samband med att ha blivit frisk från sin 

ätstörning. Deltagarna berättar att den personalen fungerar som ett exempel på framgångsrik 

återhämtning och det får patienterna att känna att de också kan bli friska samt få ett lyckligare liv. En 

intervjuperson uttryckte sig på följande sätt angående att personal med egna erfarenheter kan vara en 

förebild:  

Jag kan se personal med egna erfarenheter som en förebild för att de är ett levande bevis på att det går 

att ta sig ur eftersom att den där personen klarade det och hade verktygen för att klara av det. Det är bra 

att se att det är möjligt och att den personen kan ha ett vanligt liv efter sjukdomen. Det finns ju så 

mycket runt omkring som man går miste om och som denna person kan motivera en tillbaka till, 
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personal med egna erfarenheter visualiserade livet efter sjukdomen mer verkligt …. Då kan jag som 

patient se sjukdomen ifrån ett annan perspektiv och förstå när det är dags att inte lyssna på mina tankar. 

Jag ser upp till personal som själva har tagit sig igenom det här, det får mig att känna hopp om att jag 

också kan bli frisk. 

Att lyfta bort skammen 

Många av deltagarna känner mindre skam och anser att det är lättare att öppna upp sig om ätstörda 

tankar samt handlingar för personal med egna erfarenheter av ätstörningar. Deltagarna beskriver att det 

beror på att personalen har varit i samma sits själv och kan förstå varför patienterna tänker på ett visst 

sätt. Flertalet av deltagarna upplever att de inte känner sig lika misslyckade när de samtalar med 

personal med egna erfarenheter eftersom att det ger en indikation på att ätstörningar kan drabba vem 

som helst. Det är viktigt att patienterna inte skäms över vad de tänker eftersom att en väsentlig del av 

behandlingen går ut på att de ska lära sig att hantera sina känslor. En deltagare hade följande 

erfarenhet av detta: 

Jag kände inte lika mycket skam inför personal med egna erfarenheter eftersom att den personen själv 

har varit i min situation. Tidigare så skämdes jag mycket för att jag var sjuk när jag pratade med 

personal som inte hade egna erfarenheter, trots att jag redan gick i behandling. Men det kan fortfarande 

vara saker som jag berättar eller känslor som jag tycker är jobbigt för att sjuka tankar är ju konstiga i 

friskas ögon, och det är det som är så pinsamt, som man skäms över. Med personal med egna 

erfarenheter behöver man inte skämmas på något sätt utan de vet ju precis vad man pratar om, så det 

har ju absolut varit en skillnad …. När personalen kan berätta om sina egna erfarenheter så känner jag 

mig inte lika misslyckad och förstår jag att det inte bara är jag som har dom här problemen, för annars 

kan man känna sig ganska ensam i det här. 

 

Överidentifikation 

Fem intervjudeltagare har någon gång upplevt att personal drar förhastade slutsatser om patientens 

problematik utifrån sin egen sjukdomserfarenhet, som inte stämmer. Bara för personalen har 

erfarenhet av samma ätstörningsdiagnos så kan människor tänka olika och behöva hjälp med olika 

saker. Deltagarna beskriver att känslan av att bli tagen för givet och att personalen inte undersöker 

saker närmare, skapar stor frustration. En deltagare beskrev överidentifikation på detta vis: 

Jag har varit med om att personal har antagit saker om min sjukdom baserat på deras egna erfarenheter, 

som inte har stämt överens med hur det faktiskt är. Jag tror att det är lätt hänt att personal med egna 

erfarenheter upplever att de känner patienten bättre än vad det faktiskt gör och kanske därför inte ställer 

tillräckligt uttömmande frågor till patienten, då blir det lätt missförstånd. Det är en balansgång, för 

samtidigt så är det svårt och jobbigt att öppna upp sig om sina känslor och det kan vara skönt när 

personalen sätter ord på ens känslor åt en men man vill inte heller bli tagen för givet. 



28 
 

 

Självexponering 

Majoriteten av deltagarna har upplevt att en del saker som personal med egna erfarenheter har berättat 

om sin tidigare ätstörning, har påverkat patienternas behandling i en negativ riktning. 

Intervjupersonerna understryker att personalen inte bör gå in på för mycket detaljer kring deras egna 

sjukdomskännetecken och beteenden för det kan bidra till att patienterna får nya ätstörda idéer och blir 

triggade. Flera av deltagarna berättar att de lätt jämför sig med vilken svårighetsgrad av ätstörningen 

personal med egna erfarenheter hade om de berättar om deras beteenden och fysiska faktorer till följd 

av sjukdomen. En intervjuperson beskrev när personalens självexponering inte gynnar patienten på 

följande sätt: 

Vissa tankar som personalen med egna erfarenheter har haft kanske inte jag har upplevt eftersom att 

alla har olika ätstörda tankar. Så vissa råd som man får av persona med egna erfarenheter kan trigga 

igång saker eftersom att man själv inte har haft dom tankarna tidigare, då kan jag få nya ätstörda idéer.  

Det hade kunnat undvikits om personalen inte gick in på för mycket detaljer kring deras sjukdom och 

behandling, personalen kan berätta om sin historia men de behöver inte gå in på till exempel tankarna, 

vad de vägde eller vad de uteslöt för mat för det blir lätt att jag jämför mig. 

Fokus förflyttas ifrån patientens behandling 

Tre intervjupersoner uttrycker att det finns en tendens att personal med egna erfarenheter lägger för 

mycket fokus på att berätta om sina egna sjukdomsupplevelser istället för att prata om patientens. 

Deltagarna upplever att det är frustrerande att behöva ta del av information som inte är relevant för 

deras situation och att inte kunna utnyttja samtalstiden med personalen maximalt för att få individuellt 

stöd. En intervjudeltagare hade följande erfarenhet av detta: 

Ibland känns det frustrerande när personal med egna erfarenheter pratar mer om sina tidigare problem 

kopplat till ätstörningen istället för att lägga fokus på mig som patient. När personalen berättar om 

deras upplevelser så tänker jag: jag fattar, jag relaterar men vi kommer ingen vart. Jag får inte ut så 

mycket av det för det leder inte till att vi kommer fram till någon lösning, vad jag ska tänka på utifrån 

mina problem eller varför det är meningen att gå igenom allting. Jag vill att fokus ska ligga på mig som 

patient eftersom att jag är här för att få hjälp att komma ur det. Det hjälper mer när personal med egna 

erfarenheter pratar om känslor kopplat till sjukdomen snarare än när de berättar om vad de hade 

problem med. 

Professionellt förhållningssätt 

Några intervjupersoner nämner att personalens självutlämnande av egna erfarenheter ställer krav ett 

professionellt förhållningsätt. De anser att det borde finnas riktlinjer inom verksamheten som talar om 

vilken information denna personal inte bör dela med sig av eftersom att alla individer är olika 

påverkningsbara vilket innebär det vara svårt att förutse hur patienten kommer att tolka informationen. 

En deltagare uttryckte detta på följande vis: 
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Personal med egna erfarenheter bör vara försiktiga med hur de berättar saker så att det inte blir 

triggande för patienten. Det borde finnas någon slags riktlinje kring att man inte ska nämna vad man har 

vägt, hur många timmar man tränade, kompensatoriska beteenden eller hur man undanhöll ätstörda 

beteenden för personer i sin omgivning. För det påverkar bara patientens behandling negativt, 

personalen bör istället fokusera på att prata om sina känslor kopplat till sina erfarenheter och vad de 

gjorde för att bli friska. 

 

Motöverföring 

Samtliga intervjupersoner beskriver att personalens egna erfarenheter av ätstörningar påverkar hur de 

utformar behandlingen på olika sätt. Deltagarna upplever att personalen har större förståelse för 

eventuella misslyckanden och motgångar samt att det krävs en lång behandling för att bli riktigt frisk, 

att processen inte ska skyndas på. En intervjudeltagare beskrev motöverföring på detta sätt:  

Jag upplever att personal med egna erfarenheter kan ge patienterna ett större tidsmässigt utrymme i 

behandlingen för de vet hur långt tid det faktiskt tar att få bort tankarna och att det måste få ta tid, det 

går inte att skynda på. Den personalen vet att patienten ofta behöver hjälp under en längre tid än vad 

man själv tror, för att det finns en stor återfallsrisk. 

Svårare att ställa krav 

Flertalet av deltagarna upplever att personalen har svårare att vara stränga och ställa höga krav, till 

följd av sina egna erfarenheter. De anser att det beror på att den personalen har en känslomässig 

koppling till sjukdomen och de vet hur stor inverkan sjukdomen har på individens förmåga att kunna 

följa behandlingen. En intervjuperson hade följande erfarenhet av detta: 

Personal med egna erfarenheter kan ha lite svårare för att vara stränga och ställa högre krav för att de 

känner så mycket empati för patienten, de blir känslomässigt involverade på ett helt annat sätt. De kan 

sätta sig in i våran situation och vet hur svårt det var när de själva hade dessa tankar därför kan det vara 

svårare att ställa lika höga krav. 

 

Är det optimalt att alla i personalen har egna erfarenheter av ätstörningar? 

Samtliga deltagare ansåg att det inte skulle vara optimalt om alla i personalen hade egna erfarenheter 

av ätstörningar eftersom att patienterna föredrar att personalstyrkan återspeglar verkligheten, det vill 

säga att vissa har erfarenheter och andra inte. Personal som inte har egna erfarenheter har ett 

utomstående perspektiv och kan med hjälp av sin kunskap angående ätstörningar förklara skillnaden 

för patienten mellan att vara ätstörd och helt frisk samt relatera till hela sitt liv som frisk. En deltagare 

beskrev detta på följande sätt: 

Jag tror inte att det är bra att alla i personalen skulle ha egna erfarenheter av ätstörningar utan det är bra 

att ha en balans mellan personal som inte vet hur det känns alls och dom som vet. Det blir en hälsosam 
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balans eftersom att det återspeglar hur det faktiskt ser ut i det normala livet, för vissa kommer att förstå 

en mer och vissa kommer att förstå en mindre …. Personal som inte har egna erfarenheter kan bidra 

med ett friskt synsätt som ändå representerar majoriteten av befolkningens synsätt vilket vi patienter 

kan använda som en friskhetsreferens. Personal som inte har egna erfarenheter kan representera hur 

personer som inte har varit sjuka, upplever en ätstörning. För de flesta som man kommer möta i livet 

har ju inte gått igenom detta. 

Personalstyrkan behöver även bestå av personal som inte har egna erfarenheter 

Flera deltagare beskrev att det finns vissa saker som personal utan egna erfarenheter kan bistå med, i 

en större utsträckning, jämfört med personal som har egna erfarenheter. De kan bidra med ett 

friskhetsperspektiv och kan värdera sjukdomsfaktorer på ett objektivt sätt eftersom att de inte har 

någon känslomässig koppling till sjukdomen. Deras kunskap om ätstörningar kommer ifrån 

utomstående och teoretiskt perspektiv, vilket är bra att integrera i arbetet, tillsammans med perspektiv 

som består av egna erfarenheter. En intervjuperson hade följande erfarenhet av detta: 

De kan bidra med den där opartiska delen eftersom att de inte är så insatta i det känslomässiga kopplat 

till sjukdomen jämfört med personal med egna erfarenheter. De har aldrig varit där själva utan de har 

fått kunskap om ätstörda personer utifrån en helt annat perspektiv…. Vanlig personal har ju varit friska 

hela livet och kan därför bidra med ett friskhetsperspektiv på ett helt annat sätt, som även representerar 

majoriteten av befolkningens tankesätt. De kan berätta om hur det är att ”vara frisk” från en helt annan 

synvinkel till skillnad från att ”bli frisk”, de står för det normala.  

 

Analys 

Förståelse - förmågan att sätta ord på känslor  

Flera intervjupersoner uttrycker att personal med egna erfarenheter kunde sätt ord på patientens 

känslor åt dem och att de inte behöver utveckla sina resonemang särskilt mycket när de pratar med 

personal med egna erfarenheter, utan de förstår ändå. De beskrev även att denna personal har en 

förmåga att kunna förklara varför patienten tänker, känner eller agerar på ett visst sätt. Deltagarna 

upplever även att budskap som personal med egna erfarenheter uttrycker har en större inverkan på 

patienten till följd av att den personen kunde sätta ord på patientens känslor. Detta på grund av att 

patienten får det bekräftat att denna personal förstår hen och verkligen vet vad det handlar om. Det 

hänger även ihop med tidigare forskning om erfarenhetskunskap som baseras på meningsskapande och 

mänsklighet vilket är innebär att denna kunskap inte går att läsa sig till inom forskning (Kottsieper, 

2009). Erfarenhetskunskap kan bidra till att personalen hjälper patienten att förstå sig själv (Hayes, 

2002) och denna personal kan, i större utsträckning förutsäga beteenden samt uppmärksamma problem 

och sjukdomstecken, jämfört med personal som inte besitter erfarenhetskunskap (Salzer, 2002). 
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Bemötande 

Intervjupersonerna upplever att personal med egna erfarenheter gör sitt yttersta för att vårdvistelsen 

ska bli så bra som möjligt för patienterna eftersom den personalen vet hur de själva uppskattade att bli 

bemötta inom vården. Denna personal tar till sig det som patienterna har att säga samt försöker 

tillgodose patienternas önskemål och behov i största möjliga mån. Deltagarna beskriver att personal 

med egna erfarenheter bemöter patienterna på ett respektfullt sätt och har en förmåga att få patienten 

att inte känna sig lika utsatt i den hjälpsökande positionen. De kan uppmärksamma saker som 

patienten gör på ett diskret sätt utan att individen behöver bli påverkad av att bli övervakad. Liknande 

resultat beskrivs i tidigare forskning av Davison (2013) som menar att personalen kan utgå ifrån sina 

egna vårderfarenheter och bemöta patienterna på det sättet som de själva skulle vilja bli bemötta i en 

likande situation. Följande resultat kan även kopplas samman med tidigare forskning angående att 

personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa tenderar att ha en inkännande framtoning och lyssna 

in patientens önskemål bättre samt respektera individens gränser (Fox, 2002). Det innebär att det finns 

en större chans att patienten känner sig trygg, respekterad och prioriterad vid kontakten med personal 

som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa (Davison, 2013).  

Deltagarna i denna studie upplever att personal med egna erfarenheter av ätstörningar har en 

fallenhet för att se sjukdomen utifrån ett individuellt perspektiv och inte enbart utgå ifrån vad 

diagnosen kännetecknar. Denna personal kan identifiera patientens individuella problemområden 

eftersom att de har kunskap om att det finns stor variation i hur sjukdomen ges i uttryck hos olika 

individer. Även fast patienterna har samma diagnos så kan de ha problem med olika saker och behöva 

olika sorts stöd. Detta är i linje med tidigare forskning, där det framkommer att personal med egna 

erfarenheter av psykisk ohälsa har en förmåga att bemöta patienten som en enskild individ istället för 

att betrakta patienterna utifrån vad diagnosen innebär (Fox, 2002).  

 

Identifikation och överidentifikation 

Intervjupersonerna beskriver att personal med egna erfarenheter kan identifiera sig med patientens 

känslor och svårigheter kopplat till sjukdomen samt till den livsförändring som patienten ska genomgå 

för att bli frisk. Vilket hänger samman med tidigare forskning som visar att personal med egna 

erfarenheter av psykisk ohälsa har en förmåga att sätta sig in i patientens nuvarande livsvärld, identitet 

och tankegångar (Cain, 2000) som förändras under behandlingens gång, på grund av den stora 

livsförändringen (Dalhberg & Segesten, 2010). Det innebär att personal med egna erfarenheter kan 

finnas där och visa empati för patienten när denne genomgår den stora förändringen som ofta rubbar 

individen nuvarande identitet och sättet att se på sig själv som människa på grund av att personen inte 

längre känner sig hemma i sin egen kropp (Dalhberg & Segesten, 2010). Personalen kan förmedla att 

de upplevde liknande oroskänslor i samband med förändringen men att det kommer bli bättre och att 

det är värt det i slutändan.  
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Patienter som har deltagit i studien upplever att de kan identifiera sig med personalens resa till att 

bli frisk och hur den personen är som frisk på grund av att båda har samma erfarenheter av 

ätstörningar. Det kan få patienten att fundera över hur hen själv skulle vara som frisk och vilka 

livsmöjligheter som öppnas i samband med att bli frisk från ätstörningen. Detta är i linje med 

forskning av Cain (2002) som beskriver att personal med egna erfarenheter av psykisk ohälsa kan 

identifiera sig med patientens problem som till exempel relationssvårigheter, ensamhet och låg 

självkänsla. Denna personal kan fungera som ett bevis på att det går att bli av med dessa problem och 

att bli frisk samt leva ett lyckligt liv utan begränsningar (Fox, 2002). Patienterna kan bli motiverade att 

genomgå samma resa till att bli frisk som personalen genomfört och få hopp om framtiden genom att 

samtala med personal med egna erfarenheter. 

 Deltagarna beskriver även att de lättare tar till sig det som personal med egna erfarenheter säger 

eftersom att de förstår varandra till följd av att de besitter likande erfarenheter. Detta fenomen beskrivs 

även av Salzer (2002) där det framkommer att individer lättare tenderar att ta efter beteenden från 

personer som vi identifierar oss med och som vi upplever är lika oss själva. Det innebär att personal 

med egna erfarenheter av ätstörningar troligtvis har större möjlighet att påverka patientens handlingar 

och tankemönster så att det främjar tillfriskningsprocessen, jämfört med annan personal.  

 Det finns många faktorer som tyder på det är positivt för patientens tillfrisknandeprocess att 

personal och patienter kan identifiera sig med varandra till följd av liknande erfarenheter. Deltagarna 

beskriver att det även finns negativa aspekter med att personal med egna erfarenheter kan identifiera 

sig med patienterna vilket är när personal utgår ifrån sina egna sjukdomserfarenheter och antar saker 

om patienten som inte stämmer. Patienterna beskriver att det är frustrerande när personalen inte 

undersöker saken närmare utan istället har förutfattade meningar om patientens sjukdomsupplevelse. 

Följande fenomen som deltagarna beskriver kan likställas med överidentifikation vilket är ett tema 

som också går att identifiera i tidigare forskning. Davison (2013) menar att det är viktigt att personalen 

ser alla återhämtningsprocessen individuellt för att få rätt bild av patientens problematik och att 

personalen inte ska utgå ifrån att patientens upplevelser är detsamma som ens egna. Överidentifikation 

medföra att personalen tappar fokus på sin patient vilket kan skada vårdrelationen (Adame, 2011) 

vilket kan kopplas till att deltagarna upplever en frustration kring att personalen inte anstränger sig 

tillräckligt för att undersöka den enskilda patientens sjukdomsupplevelse.  

 

Att vara en förebild 

Deltagarna beskriver att de kan se personal med egna erfarenheter av ätstörningar som förebilder och 

se upp till deras resa till att bli frisk. Det får patienterna att känna hopp om att de också kan bli friska 

samt leva ett liv där tankar om mat och vikt inte tar över hela tillvaron. Följande resonemang beskrivs 

även i studiens teoretiska teman av Fox (2002) som poängterar att patienten kan uppleva en ökad 

känsla självständighet genom att se upp till personalens gynnsamma behandling eftersom att det kan 

ge patienten indikationer på att hen kan klara av att bli frisk på egen hand.  
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 Deltagarna beskriver även att personalen har en förmåga att lyfta bort skammen kring sjukdomen 

hos patienter samt får patienten att känna sig trygga att prata om pinsamma tankar eller beteenden. 

Patienterna upplever att de inte känner sig lika misslyckade i den hjälpsökande positionen, när de 

samtalar med personal med egna erfarenheter. Dessa teman beskrivs även i studiens teoretiska 

begreppsram och utifrån Johanssons (2016) resonemang skulle följande resultat beror på att 

personalen fungerar som ett bevis på att sjukdomen kan drabba vem som helst och att personalen 

själva har varit sjuka samt förstår varför patienten tänker på ett visst sätt. Detta kan även kopplas till 

Audets (2011) beskrivning angående att personalens självexponering kan reducera maktobalans 

mellan personal och patient. När personalen väljer att öppna upp sig om sin egna sjukdomsupplevelse 

framstår den personalen som mer mänsklig (Audet, 2011) och patienten behöver inte längre känna sig 

som ”den misslyckade”.  

 

Motöverföring – erfarenheterna påverkar hur behandlingen utformas 

Deltagarna i studien beskriver att personalens egna erfarenheter påverkar hur de utformar 

behandlingen samt att det både kan vara till fördel och nackdel för patienterna. Det som är positivt för 

patienterna är att personalen har större förståelse för att tillfriskningsprocessen behöver ta långt tid så 

att patienten får utrymme för att bemöta flera motgångar redan i behandlingen och skaffa sig verktyg 

för att hantera dessa. Detta på grund av att personalen som har egna erfarenheter vet hur mycket som 

krävs för att bli frisk och hur stor risk det är att få ett återfall. Liknande resultat beskrivs i tidigare 

forskning av Cain (2000) som konstaterar att motöverföring är en oundviklig process som innebär att 

personalens egna erfarenheter påverkar hur de utformar behandlingen. Cain (2000) redogör även för 

att motöverföring i en positiv bemärkelse kan bidra till att patienterna upplever en ökad tillit samt 

förståelse från personalen vilket resulterar i en bättre vårdrelation. Följande resultat kan även kopplas 

samman med andra resultat i studien där deltagarna beskriver att de upplever en ökad förståelse från 

personal. Begreppet tillit hänger ihop med andra resultat som bland annat intervjupersonernas 

beskrivning av att det är lättare ett öppna upp sig för personal med egna erfarenheter samt att 

deltagarna lättare tar till sig tips och råd från denna personal eftersom att patienterna har förtroende för 

att de faktiskt fungerar. 

 Studiens resultat visar att personalens motöverföring kan vara negativt för patienterna på grund av 

att de har en känslomässig koppling till sjukdomen och har erfarenhet av hur svårt det är att gå emot 

de ätstörda tankarna. Intervjupersonerna upplever att personal med egna erfarenheter av ätstörningar 

har svårare att ställa krav på patienterna. Detta fenomen beskrivs även i tidigare forskning och tyder på 

att personalens egna erfarenheter utgör en begränsning i deras arbete inom detta område (Paulson et 

al., 1999). Hayes (2002) menar att dessa negativa faktorer av motöverföring kan reduceras om 

personalen arbetar med att öka sig självmedvetenhet genom att aktivt analysera sig själv och sitt 

arbete. 
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Självexponering  

Majoriteten av deltagarna har någon gång upplevt att personal med egna erfarenheter av ätstörningar 

har berättat något om sin egna sjukdomsupplevelse som har triggat patienten eller gett hen nya 

ätstörda idéer. Intervjupersonerna berättar att de lätt jämför sig med andra människor och denna 

personal går in på detaljer kring mat, vikt eller träning så kan det påverka patientens behandling i en 

negativ riktning. De beskriver att personal med egna erfarenheter bör undvika att berätta om olika 

beteenden och fysiska faktorer som personalen själva drabbades av när de var sjuka. Deltagarna 

berättar även att det förekommer att personalen lägger för mycket fokus på att berätta om sina egna 

sjukdomserfarenheter istället för att fokusera på patientens situation, vilket de upplever är frustrerande. 

Detta tema har även framkommit i tidigare forskning av Audet (2011) som redogör för att patienten 

kan tveka på personalens kompetens om patienten anser att personalens självexponering är 

oprofessionell. Personalen ska endast utföra självexponering inom vården när de anser att det kan 

gynna patienten (Zerubavel & O’Dougherty, 2012), därför är det viktigt att personalen sätter gränser 

angående hur mycket information de bör utlämna (Fox, 2002). Detta resonemang kan kopplas samman 

med en intervjudeltagares resonemang kring att det borde finnas riktlinjer som talar om att det inte är 

lämpligt att nämna till exempel vikt, kompensatoriska beteenden, träning eftersom att det är triggande 

för ätstörda patienter.  

 

Slutsats  

Utifrån analysen går det att urskilja flera resultat från den empiriska insamlingen som tydligt kan 

kopplas till studiens teoretiska begreppsram, där både positiva och negativa faktorer med personal som 

besitter egna erfarenheter av ätstörning presenteras utifrån patientens perspektiv. Studiens analys visar 

att anställd personal som besitter egna erfarenheter av ätstörningar kan tillhandahålla 

erfarenhetskunskap i sitt arbete vilket är en resurs som övrig personal inte kan bistå med eftersom att 

denna typ av kunskap inte går att läsa sig till. Patienterna upplever att personal med egna erfarenheter 

av ätstörningar har en ökad förståelse för deras sjukdomssituation och har förmåga att sätta ord på 

patienternas känslor vilket innebär att patienterna inte behöver beskriva sina tankar och beteenden i 

minsta detalj, utan de förstår ändå. Denna personal kan även hjälpa patienterna att förstå sig själva 

bättre genom att förklara varför de känner, tänker eller agerar på ett visst sätt. Patienterna berättar även 

att anställda med egna erfarenheter av ätstörningar har förmågan att uppmärksamma problem och 

sjukdomstecken i ett tidigare skede, jämfört med annan personal.  

Denna personal har ett respektfullt bemötande gentemot patienterna och har en förmåga att få 

patienterna att inte känna sig lika utsatta i den hjälpsökande positionen eftersom att personal med egna 

erfarenheter kan relatera till hur de själva uppskattade att bli bemötta inom vården. Personal med 

erfarenhetskunskap har en inkännande framtoning vilket ges i uttryck genom att personalen lyssnar in 

patientens önskemål bättre och respekterar dennes gränser. Patienterna berättar att de uppskattar att 
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denna personal brukar se sjukdomen utifrån ett individuellt perspektiv istället för att enbart utgå ifrån 

diagnosens kännetecken. 

 Patienterna beskriver att personalen kan relatera till och identifiera sig med patientens känslor och 

svårigheter kopplat till livsförändringen samt lugna patienten med att det kommer bli bättre med hjälp 

av att utgå ifrån deras egna erfarenheter. Vidare berättar patienterna även att de kan identifiera sig med 

personalens resa till att bli frisk vilket kan väcka tankar hos patienten kring hur de själva skulle vara 

som frisk och vilka livsmöjligheter som öppnas i samband med förändringen. Patienterna upplever att 

de lättare tar till sig det som personal med egna erfarenheter säger eftersom att patienten kan 

identifiera sin med denna personal på grund av att de båda har erfarenheter av en ätstörning. Detta 

innebär att anställda som besitter erfarenhetskunskap har ökade möjligheter att påverka patientens 

handlingar och tankemönster under en tillfriskningsprocess. Samtidigt så beskriver deltagarna 

situationer där personalens identifiering med patienten kan vara en nackdel i behandlingen om det 

resulterar i överidentifikation. Patienterna har upplevt personalens överidentifikation i situationer där 

de har antagit saker som inte stämmer om patienters sjukdomstillstånd baserat på deras egna 

sjukdomsupplevelser. Deltagarna beskriver att det är frustrerande när anställda med egna erfarenheter 

inte ser sjukdomen utifrån ett individuellt perspektiv och undersöker saken närmare genom att ställa 

uttömmande frågor till varje enskild patient istället för att utgå ifrån att alla individer fungerar 

likadant.  

 Studiens resultat visar att personal med egna erfarenheter kan vara förebilder för patienterna då de 

ser upp till att denna personal har lyckats genomgå resan till att bli frisk från sin ätstörning. Det kan 

öka patienternas känsla av självständigheter eftersom att det får patienten att känna hopp om att de 

också kan bli friska och leva ett liv fritt från ätstörningar. Deltagarna beskriver att personal som 

besitter erfarenhetskunskap har en förmåga att lyfta bort skammen kring sjukdomen och får 

patienterna att vilja öppna upp sig kring pinsamma beteenden och tankar. Vilket leder till att 

patienterna inte känner sig lika misslyckade i den hjälpsökande positionen. Detta beror på att 

personalen förstår varför patienten tänker på ett visst sätt eftersom att de själva har erfarenheter av 

likande tankemönster samt att denna personal kan fungera som ett bevis på att sjukdomen kan drabba 

vem som helst då den anställde själv har varit sjuk tidigare. 

 Resultatet visar att personalens motöverföring påverkar hur de utformar behandlingen och att detta 

både kan vara till fördel och nackdel för patienterna. Personalens motöverföring leder till något 

positivt när personalen får ökad förståelse för patientens sjukdomstillstånd och vad denne behöver 

hjälp med. Det kan bidra till att patienten får en ökad tillit till den anställde vilket leder till en bättre 

vårdrelation. Personalens motöverföring kan vara negativt för patienterna på grund av att den anställde 

har en känslomässig koppling till sjukdomen vilket kan resultera i att det är svårare att ställa krav på 

patienterna. Samtidigt som personalens känslomässiga koppling till sjukdomen är en förutsättning för 

personalen ska ha ökad förståelse och empati för patienterna samt ett bättre bemötande med en 

inkännande framtoning.   
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 Studiens resultat visar att personalen med egna erfarenheters självexponering kan vara negativt för 

patienten eftersom att patienterna beskriver situationer där de har varit med om att personalen har 

berättar något som har gett dem nya ätstörda idéer eller varit triggande. Deltagarna beskriver de kan bli 

triggade när personal pratar som deras egna sjukdomsupplevelse och går in på detaljer kring mat, vikt 

och träning eftersom det lätt leder till att patienterna jämför sig med hur sjuk denna person var. 

Patienterna upplever även att det är frustrerande när personalens självexponering leder till att 

personalen lägger för mycket fokus på att berätta om sina egna erfarenheter istället för att fokusera på 

patientens sjukdomssituation. Om personalens självexponering är oprofessionell kan det få patienten 

att tveka på den professionellas kompetens, därför ska personal inom vården endast utföra 

självexponering om det kan gynna patienten. 

 Begreppet självexponering går även att koppla ihop med identifikationsbegreppet eftersom att 

självexponering är en förutsättning för identifikation. Eftersom det är först när personalen berättar om 

sig själv eller sin sjukdomshistoria som patienterna har möjlighet att kunna identifiera sig med den 

personen. Trots detta så värderar intervjupersonerna begreppen olika i denna studie där identifikation 

anses vara positivt och självexponering värderas negativt. Identifikationsbegreppet värderas troligen 

som något positivt eftersom det får patienterna att associera till hur det är att bli frisk eftersom att 

patienterna beskriver att de identifierar sig med hur personalen är som frisk idag och dennes resa till 

att bli frisk. Begreppet har därför en positiv inverkan på patientens tillfrisknandeprocess. Anledningen 

till att självexponering värderas som något negativt i min studie anser jag beror på att patienterna 

associerar begreppet med att personalen öppnar upp sig ”för mycket” och berättar saker som inte 

gynnar alternativt hämmar patientens behandling. 

 

Diskussion 

Majoriteten av intervjupersonerna var tydliga med att berätta att fördelarna med att personal använder 

sina egna erfarenheter i arbetet, övervägde nackdelarna. Patienterna berättade att de fick ut mer av 

samtalen med personal med egna erfarenheter samt att de fortare kunde lägga märke till olika 

riskbeteenden hos patienterna och avvärja dessa i ett tidigare skede. Patienterna upplever att de får mer 

användbara tips och råd av personal med egna erfarenheter samt att personalen kan bidra till ökad 

förståelse för hur de själva fungerar. Följande exempel utgör endast en liten del av alla fördelar som 

deltagarna har beskrivit angående ämnet men trotts alla positiva faktorer så berättar intervjupersonerna 

att det inte skulle vara optimalt om alla anställda hade egna erfarenheter av ätstörningar. Detta på 

grund av att personal som inte har egna erfarenheter kan fungera som en friskhetsreferens för 

patienterna eftersom att den personen har levt hela sitt liv fritt från ätstörningar. En annan faktor är att 

anställda utan egna erfarenheter kan värdera sjukdomssituationer på ett objektivt sätt eftersom att de 

inte har någon känslomässig koppling till sjukdomen.  



37 
 

 Det får mig att fundera över hur viktigt det är att verksamheterna inom vården har en bra fördelning 

mellan personal som har egna erfarenheter och personal utan egna erfarenheter. Enligt min uppfattning 

så är det inte vanligt förekommande att personalstyrkan hos professionella vårdverksamheter i princip 

bara består av personal med egna erfarenhet, utan snarare tvärtom, att denna resurs inte tas till vara på 

tillräckligt bra. Verksamheterna borde värdera erfarenhetskunskap högre vid rekrytering av ny 

personal eftersom att det finns många faktorer i studiens resultat som visar att personal med egna 

erfarenheter kan ha en positiv inverkan på patientens tillfrisknandeprocess. Erfarenhetskunskap bör 

framförallt anses vara en avgörande merit inom vårdyrken som består av att ha terapeutiska samtal 

med patienter eftersom att de egna erfarenheterna kan användas som en central del i dessa moment.   

 Under studiens gång har det blivit tydligt att personal med egna erfarenheter av ätstörningar ställs 

inför olika situationer där det finns en hårfin gräns mellan att deras uttalade erfarenheter antingen kan 

hjälpa eller stjälpa patienten. Ett exempel är hur den anställde förhåller sig till självexponering 

eftersom att det dels kan bidra till att patienten upplever personalen som mer mänsklig och reducera 

maktobalans mellan dem. Samtidigt som personalens självutlämnande angående sin egna 

sjukdomsupplevelse kan ha en negativ inverkan på patientens tillfrisknande om denne jämför sig med 

den anställdes berättelse och blir triggad. Om patienten upplever att personalens självexponering inte 

är relevant för dennes situation kan det istället få patienten att tveka på den professionellas kompetens 

(Audet, 2011). Det får mig att dra slutsatsen att personal med egna erfarenheter behöver lära sig 

konsten att vara lagom självutlämnande samtidigt som gränsen för att vara lagom självutlämnande är 

svår att avgöra. Eftersom att alla individer tolkar saker olika så är det svårt att avgöra om patienten 

upplever informationen som irrelevant eller triggande, särskilt inte om patienten undviker att tala om 

det för den anställde. Under studiens datainsamling så upptäckte jag att patienterna gärna undvek att 

berätta för personalen om de upplevde att deras självexponering var irrelevant eller triggande. Detta på 

grund av artighet för att patienterna inte ville bemöta personalen med negativ respons när de öppnade 

upp sig och kanske pratade om jobbiga sjukdomsupplevelser som de har varit med om. Samtidigt så 

kan jag förstå att det är lätt hänt att personalen upplevs vara för självutlämnande eftersom att den 

professionella är mån om att skapa en god relation med patienten. Jag upplever att grunden till en bra 

relation kan uppnår genom att den professionella är lite personlig eftersom det ger patienten möjlighet 

att lära känna den anställde och känna tillit till denna person. Det är därför viktigt att personalen finner 

ett professionellt förhållningsätt till detta område genom att ta del av forskning samt undersöka vilka 

faktorer som är triggade eller irrelevanta för den enskilda patienten.  

 En annan problematisk situation som personal med egna erfarenheter ställs inför är att patienterna 

uppskattar när personalen kan sätt ord på deras känslor åt dem samtidigt som de inte uppskattar att 

personalen antar saker om patienten utan att ställa tillräckligt uttömmande frågor. Studiens resultat 

tyder på att det kan vara svårt för patienten att sätta ord på sina känslor och öppna upp sig om sina 

känslor och då har personal kunnat hjälpa patienten att uttrycka vad hen känner genom att använda sig 

av sina egna erfarenheter. Personal med egna erfarenheter har även kunnat ge patienterna förklaringar 
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till varför de agerar eller tänker på ett visst sätt vilket har bidragit till att patienterna har fått en ökad 

förståelse för hur de själva fungerar samt vilken inverkan sjukdomen har på deras tankesätt. Följande 

resultat har patienterna beskrivit som en stor tillgång med att personal använder sina egna erfarenheter 

av ätstörningar i arbetet men patienterna beskriver även denna tillgång har varit till nackdel i vissa 

situationer. Patienterna det är frustrerande när personalen drar förhastade slutsatser baserat på deras 

egna erfarenheter eftersom att det skapar missförstånd och får patienten att känna sig tagen för givet. 

Jag anser därför att det är viktigt att personal med egna erfarenheter fokuserar på att inhämta 

information om den enskildes problematik genom att ställa uttömmande frågor till patienten. Trotts att 

personalen upplever att de redan vet exakt vad en viss handling beror på så behöver de ändå försäkra 

sig om att de har fått rätt information för att vara på säkra sidan. Bara för att personalen har erfarenhet 

av samma ätstörningsdiagnos så kan den ändå ges i uttryck på olika sätt och patienterna behöver därför 

hjälp med olika saker.  

 Studiens resultat visar att personalens motöverföring kan bidra till att patienterna upplever ökad 

förståelse, tillit och en starkare relation till behandlaren samtidigt som personalens känslomässiga 

koppling till sjukdomen kan utgöra en begränsning i deras arbete. Det kan innebära att personal med 

egna erfarenheter av ätstörningar har svårare att ställa krav på patienten vilket jag anser är en mycket 

väsentlig del att kunna göra för att uppnå en framgångsrik behandling. Forskningen tyder på att 

personalen kan reducera negativ motöverföring i sitt arbete genom att analysera sitt arbete och vara 

självmedvetna. Det får min att fundera över i vilken utsträckning den enskilda anställde har möjlighet 

att själv upptäcka om de påverkas av motöverföring i en negativ bemärkelse då personalens 

känslomässiga påverkan på deras beslutsfattande troligtvis är en omedveten process inom dem. Många 

patienter beskriver även att personal med erfarenhetskunskap har svårare att ställa krav på patienterna 

vilket tyder på att personalen har påverkats av negativ motöverföring under en längre tid och i många 

olika situationer, vilket gör det svårare att upptäcka på egen hand. Jag anser att detta ämne är viktigt 

att uppmärksamma inom vården då det skulle främja att alla patienters behandling utnyttjas på bästa 

sätt tidsmässigt. Problemet skulle reduceras om ämnet skulle diskuteras kontinuerligt i 

personalgruppen och om patienternas behandling inte bara influeras av en enskild behandlare utan 

även andra i personalen med jämna mellanrum. Detta på grund av att andra i personalen då har 

möjlighet att bidra med nya perspektiv samt uppmärksamma om patienten kan utmanas mer i sin 

behandling för att kunna bli frisk fortare.  

Liknande frågeställningar och diskussionsämnen kan även uppstå inom andra typer av 

verksamheter med har anställd personal som besitter egna erfarenheter av det vårdområde som de 

arbetar inom, till exempel inom psykiatrin, missbruksvården, kriminalvården och olika verksamheter 

där det bedrivs socialt arbete. Det finns flera aspekter inom forskningsområdet som skulle vara 

intressant att forska vidare om. Till exempel att undersöka ämnet mer specifikt inom andra 

verksamheter som bedriver socialt arbete bland annat inom missbruksvården, där det är vanligt 

förekommande att personal har egen brukarerfarenhet. Inom vidare forskning skulle exempelvis en 
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komparativ studie kunna genomföras där forskaren jämför patienternas upplevelse av anställd personal 

som har egna erfarenheter inom vårdområdet respektive den anställdes upplevelse som besitter 

erfarenhetskunskap.  
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Bilaga 1: Datainsamlingsfrågor 

 

1. Vilka för- och nackdelar upplever du kontakten med personal som har egna erfarenheter av 

ätstörningar och som använder det som en resurs i arbetet?  

 

1. Hur värderar du kompentensen från egna erfarenheter av en ätstörning jämfört med 

utbildning? Vad är viktigast för att ge patienterna en bra vård? 

 

2. Hur upplever du sambandet mellan personal med egna erfarenheter av ätstörningar och att ha 

förståelse för patienten?  

 

3. Vad anser du om sambandet mellan personal med egna erfarenheter av ätstörningar och att 

bemöta patienter?  

 

4. Hur upplever du sambandet mellan personal med egna erfarenheter av ätstörningar och att 

kunna identifiera sig med personalen? 

 

5. Vad anser du om sambandet mellan personal med egna erfarenheter av ätstörningar och att 

vara en förebild? 

 

6. Hur upplever du sambandet mellan personal med egna erfarenheter av ätstörningar och känna 

skam för att vara sjuk och öppna upp sig?  

 

7. Vad kan personal med egna erfarenheter av ätstörningar bistå med till skillnad från annan 

personal?  

 

8. Vad finns det för nackdelar med att personalen utgår ifrån sina egna erfarenheter?  

 

9. Vad finns det för nackdelar med att personalen berättar om sin egna sjukdomshistoria? 

 

10. Hur skulle det vara om alla i personalen hade egna erfarenheter av ätstörningar? 

 

11. Vad kan personal som inte har egna erfarenheter av ätstörningar bistå med till skillnad från 

personal som har egna erfarenheter? 

 

 


