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Sammanfattning/abstract 
Inledning:  
Den specialiserade ätstörningsvård som bedrivs i Stockholm har olika 
behandlingskoncept gällande anorexia nervosa (AN) för ungdomar. Familjens roll 
varierar likväl. Syftet med denna studie är att jämföra två av de största 
ätstörningsklinikerna i Stockholm; AB Mando samt Stockholms Centrum för 
Ätstörningar (SCÄ) för att se om och i så fall hur de skiljer sig åt. 
Frågeställningar: Vilken grundsyn har vårdpersonal vid två olika kliniker på AN 
och på familjen roll under behandlingsarbetet och hur argumenterar man för 
detta? Hur går behandlingen till och vad är familjens roll? Hur förhåller man sig 
överhuvudtaget till familjen och varför? Metod: I studien, som är en kvalitativ 
undersökning, har vårdpersonal från dessa ätstörningskliniker deltagit i 
semistrukturerade intervjuer. Studien är bearbetat utifrån en tematisk analys. 
Resultat: De två klinikerna skiljer sig diametralt åt vilket grundar sig i två helt 
olika kunskapsparadigm. Med utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden kan man 
se att det systemteoretiska synsättet råder på SCÄ där familjen roll är avgörande 
under behandlingen, genom att arbeta relationellt med hela familjen så kan 
patienten tillfriskna. På Mando där det inlärningsteoretiska/biologiska synsättet 
råder är konceptet det motsatta; genom att särskilja patienten från familjen och 
hemmiljön kan tillfrisknande ske då det ätstörda beteendet riskerar att 
vidmakthållas om patienten är kvar i den kontext där det blivit inlärt. Diskussion: 
Dessa olikheter torde ge skilda kliniska implikationer. Frågan om lika vård lyfts 
men också att det kan vara en fördel med ett varierat behandlingsutbud utifrån 
familjens behov. Nyckelord: Anorexia nervosa, behandling, ungdomar, familjens 
roll, systemteori, inlärningsteori, biologi. 
 
Introduction: The specialized eating disorder treatments provided in Stockholm 
have different treatment concepts of anorexia nervosa (AN) for adolescents. The 
role of the family varies as well. The purpose of this study is to compare two of 
the biggest eating disorder clinics in Stockholm, AB Mando and the Stockholm 
Centrum för Ätstörningar (SCÄ) to see whether, and if so, they differ. Questions: 
What views have health professionals at two different clinics on AN and the 
family's role in the treatment process, and how do they argue for this? How does 
one relate to the family and why so? Method: In this study, which has a 
qualitative approach, health professionals at the two eating disorder clinics 
participated in semi-structured interviews. The interviews were processed in a 
thematic analysis. Results: The two clinics differs diametrically, which is based in 
two completely different paradigms. Based on the theoretical background, one can 
see that the system theoretical approach prevails at SCA, where the family's role is 
crucial during treatment, only by working relationally with the whole family the 
patient can recover. At Mando where learning theory / biological approach 
prevails, the concept is the opposite; by separating the patient from the family and 
the home environment recovery can be made. The behavior is likely to be 
maintained if the patient is left in the context where the eating disorders has 
developed.Discussion: These differences should result in different clinical 



  
 
 

 

 

implications. The issue of equal treatment is raised, but also that it can be an 
advantage with a varied range of treatments based on the varied needs of the 
families. Keywords: Anorexia Nervosa, treatment, family role, systemic theory, 
learning theory, biology. 
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1 Inledning 
Ungefär 10 000 personer i Sverige lider för närvarande av AN.  
Sjukdomen debuterar oftast i åldern 14-19 år (Wentz, 2010), men på senare tid har 
det rapporterats allt fler fall bland yngre barn (Clinton & Norring, 2010).  På 
Kunskapscentrum för ätstörningars hemsida finns 53 vårdenheter i Sverige listade 
som erbjuder specialiserad ätstörningsbehandling, ofta ätstörningsteam inom BUP 
och vuxenpsykiatrin men också verksamheter som drivs i privat regi. Det finns få 
gemensamma riktlinjer och få utvärderingar De erbjuder olika vårdprogram i form 
av öppenvård, dagvård och heldygnsvård/slutenvård, vissa är mer individinriktade 
andra arbetar med hela familjen under behandlingen (http://www.atstorning.se). 
 
I Sverige finns kliniska riktlinjer för utredning, behandling och beslut om att 
patienter ska erbjudas evidensbaserad behandling (Statens Beredning för 
medicinsk Utvärdering, SBU, 2011). Följande riktlinjer redogör SBU för vid 
sedvanlig behandling av AN; som första prioritet handlar det alltid om att häva 
svälten för att normalisera vikt och ätande. Under tiden pågår oftast samtal med 
patienten för att bygga en arbetsallians mellan patient och behandlare och för att 
motivera till fortsatt behandling. När patienten är tillräckligt fysiskt stabil och 
därmed mer kognitivt mottaglig kombineras ofta behandlingen med någon form 
av psykologisk intervention. Barn och ungdomar med deras familjer går oftast i 
någon form familjeterapi. I den kliniska ”verkligheten” är det dock inte vanligt att 
man bara använder en renodlad psykoterapeutisk inriktning. Ofta är behandlingen 
istället en blandning av olika terapeutiska metoder – alltifrån pedagogiska måltider 
till kroppsuppfattningsträning, kognitiv beteendeterapi, psykodynamiskt 
orienterad terapi och familjeterapi. Klinikerna prövar sig fram till vilket koncept 
som verkar fungera bäst (htttp://www. SBU.se).  
 
Specialiserad ätstörningsvård bedrivs på tre kliniker i Stockholm; Stockholms 
Centrum för Ätstörningar (SCÄ) som drivs inom Stockholms läns landsting, AB 
Mando samt Capio Anorexi Center som drivs i privat regi. Även inom dessa 
kliniker verkar det som om man har olika perspektiv på etiologi, vidmakthållande 
och behandling och man arbetar med skilda behandlingskoncept. Även synen på 
familjens roll och hur man arbetar med familjen verkar skilja sig åt under 
behandlingen. Författaren till denna uppsats har varit verksam som behandlare på 
Capio Anorexi Center under ett flertal år och därmed fått en insyn i den 
specialiserade ätstörningsvården och har noterat att det verkar finnas olika synsätt 
på AN och behandling inom dessa tre kliniker. Frågor har väckts var för man gör 
som man gör  på de olika klinikerna och hur de motiverar sina arbetssätt. Syftet 
med denna studie är att jämföra två av klinikerna; AB Mando samt Stockholms 
centrum för ätstörningar för att dessa två verkar vara de som skiljer sig mest från 
varandra vad det gäller synen på AN, behandling samt familjens roll. Det är 
utifrån ett teoretiskt och kliniskt perspektiv intressant och viktigt att undersöka 
hur dessa två specialiserade ätstörningskliniker i dagsläget ser på AN samt på 
familjens delaktighet under behandlingsarbetet.   
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Det inlärningsteoretiska samt biologiska perspektivet  
Inom beteendevetenskapliga traditionen och utifrån den mest basala 
inlärningsteorin, ses AN som en konceptualisering av inlärda beteenden som 
vidmakthålls genom att positiva belöningssystem utvecklas. Personens strävan mot 
smalhetsideal uppmärksammas av andra och uppskattningen av omgivningen i 
den sociala kontexten förstärker beteendet (De Silva, 1995). Inlärningsteorin 
härstammar från bland andra Pavlovs experimentella arbeten i början av 1900-
talet. Man antog ett vetenskapligt perspektiv och i systematiska studier och 
experiment söktes förklaringar till människors och djurs reaktioner och 
beteenden. I dessa sammanhang var man ointresserad av individens tankar och 
emotionella upplevelser. Pavlov studerade bland annat hundars beteenden vid 
vissa givna signaler och kombinationer av signaler, och ur detta arbete växte teorin 
om klassisk betingning fram. Pavlovs arbete gick ut på att en ringsignal, som ett 
antal gånger tidsmässigt presenterades tillsammans med mat som leder till 
salivering, så småningom ensamt kan utlösa matsug och salivering hos hunden. 
Denna betingningsprincip upptäcktes gälla även för människan och har haft ett 
stort förklaringsvärde. Utvecklingen av olika former av rädsla och fobier kunde 
därmed förstås och det blev lättare att hitta fungerande behandlingsmetoder som 
exponering och systematisk desensibilisering. Genom systematisk desensibilisering 
kan en stegvis avbetingning ske genom att patienten kan läras att inte längre 
reagera med stark rädsla på de stimuli som en gång tidsmässigt har förknippats 
med den starka rädslan. Genom exponering med responsprevention utsätter 
patienten sig för det som väcker starkt obehag och gör det på ett nytt sätt, utan 
flykt eller undvikande. Responsprevention betyder att avstå från att utföra 
tvångsritualer efter exponeringen. På så vis släcker man ut den betingade 
skräckreaktionen och det som tidigare utlöst rädslan gör inte det längre och 
habituering sker. När en klassisk betingning tas bort på detta sätt så sker en 
utsläckning av beteendet. Exponering är tillämplig för alla patienter med fobiskt 
undvikande av något slag (Kåver 2006). 
 
AN kan också förklaras som ett biologiskt tillstånd orsakad av fysiologiska och 
endokrinologiska (kroppens tillverkning och påverkan av hormoner i kroppen) 
förändringar i kroppen. Orsaken till AN är bantning med svält som följd och det 
engagerar dopamin- och noradrenalinutsöndring i kroppen. Bantningen är till en början 
belönande och vidmakthålls genom betingning till de situationer som var 
belönande. Viktnedgången upplevs också belönande för vid uteblivna måltider 
utsöndras dopamin i hjärnans belöningssystem. Det gör att det känns bra att inte 
äta och den fysiska aktiviteten ökar. En annan orsak till att det är svårt att ta sig ur 
en ätstörning är att hjärnans uppmärksamhetssystem är engagerat. Noradrenalin är 
den aktiva substansen i vårt uppmärksamhetssystem. Den är granne till dopamin 
och gör att vi blir uppmärksamma och därmed betingade på det som är belönande 
(Karell 2011). 
 
I utvecklingen av den biologiska teorin hämtades stöd av den amerikanske 
forskaren Ancel Keys pionjärstudie av svält, som är det första humanexperimentet 



  
3 (27) 

 

 

 

som anger orsaken bakom AN enligt denna teori. I den svält, undernäring och 
umbärande som följde i flera länder i andra världskrigets spår ville amerikanerna 
veta vilka effekter svält för med sig och hur man ska gå tillväga för att öka en 
befolknings vikt genom nutrition. Uppdraget gick till Keys som i november 1944 
inledde det så kallade Minnesota experimentet, som bestod i att svälta 36 frivilliga 
unga friska män. De män som svältes i Keys studie utvecklade symptom som är 
typiska hos de som lider av anorexi och bulimi (fixering vid mat, depression, 
ångest, självmordstankar, försök att skada sig själva) samt att symptomen försvann 
hos Keys försökspersoner när vikt och ätbeteende återställdes (Kalm & Semba, 
2005). Dessa resultat har, enligt den biologiska teorin, tolkats som att AN i själva 
verket grundar sig i ett stört ätbeteende som ger psykiska symtom 
(http://www.mandolean.com). Det biologiska perspektivet och svälten har även 
betydelse för hur man svarar kring frågor om familjerelationer. Svälten påverkar 
biologiskt och hjärnfunktioner med symtom som visar sig i beteende och 
psykosociala funktioner exempelvis gällande ökad rigiditet, svårigheter med 
känslomässig reglering och sociala svårigheter, vilket repareras vid viktuppgång 
(Treasure, Claudinio & Zucker, 2010). Sett ur detta perspektiv blir det förklarligt 
hur svältens effekter har betydelse för hur anorexipatienten uppfattar sin situation 
och att det påverkar relationer både i familj och i den övriga omgivningen. 
 
2.2 Det systemteoretiska perspektivet  
Frågan om familjefaktorer har länge varit framträdande i diskussioner om 
ätstörningars uppkomst. Den viktigaste aspekten av diskussionen om familjens 
roll som etiologisk faktor gällande anorexi har fokuserats på betydelsen av olika 
interaktionsmönster. Den teoretiska bakgrunden till detta intresse för hur en 
familj kommunicerar och samspelar kan härledas från cybernetiken och 
systemteorin. I ett systemteoretiskt perspektiv anser man att familjen utgör en helhet 
som är större än summan av dess enskilda delar. Förändringar i någon enskild del 
leder till förändringar i systemets andra delar. Alla påverkar och påverkas (Clinton 
& Norring, 2010). Det finns en lång tradition av att arbeta med familjen vid AN. 
Familjeterapins pionjärer som Salvador Minuchin och den strukturella skolan 
fokuserade under sextio- och sjuttiotalet på familjens organisation, struktur och 
gränser som centrala begrepp. Minuchin har haft stort inflytande på 
metodutvecklingen för behandling av den ”anorektiska familjen”(Minuchin, 
1978). Den systemiska Milanoskolan med Mara Selvini Palazzoli i spetsen fick stor 
genomslagskraft i Sverige under 1980-talet. De hade också ett särskilt intresse för 
familjer med en anorektisk medlem. Familjen beskrevs som en självorganiserande 
system och man studerade de regler familjen följde för att skapa sin förståelse av 
verkligheten (Selvini et al., 1984). Både den strukturella och den systemiska 
traditionen hävdade att familjen har en avgörande betydelse för att framkalla 
sjukdomen. Man uppfattade att familjen har stor betydelse men såg inte familjen 
som en resurs, utan enbart som ett levnadssammanhang som försvårade för 
patienten att tillfriskna.  Denna syn på familjen var dominerande fram till 70-talet.  
Minuchins klassiska analys av hur familjens samspelsmönster betonar hur just 
hierarkier, delsystem och gränser kan fungera inom familjen. Studier som gjordes 
tydde på att familjer med en anorektisk medlem präglas av insnärjdhet, 
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överbeskydd, rigiditet och brist på konfliktslösningsförmåga samt den anorektiska 
flickans delaktighet i olösta konflikter mellan föräldrarna. Insnärjdheten syftar på 
den höga grad av känslighet som familjemedlemmarna visade mot varandra. 
(Clinton & Norring, 2010). 
 
Utifrån en större allmän kunskap kring främst AN formades den familjeterapi vi 
ser idag där familjen ses som en resurs i behandlingsarbetet. Tongivande har 
verksamheten vid Maudsleysjukhuset i London blivit. Den familjeterapiform som 
de har utvecklat (Maudsleymodellen)  utgår från både strukturell och systemisk 
familjeterapi men har även ett psykoedukativt inslag (Russel et al., 1987). De har 
blivit erkända genom sin forskning på familjeterapibehandling av AN (Le Grange 
et al., 2011). Målsättningen med denna behandling är att hjälpa familjerna att klara av 
att bemästra anorexisjukdomen, kunna stödja den sjuka ungdomen att klara av att äta 
och våga utmana anorexisjukdomen och därmed gå vidare i det vanliga livet. 
Målsättningen i förhållande till de enskilda familjerna är att identifiera och hantera 
problematisk interaktion och kommunikation i familjen, till en börja vad gäller frågor som 
rör mat och ätande, senare även i förhållande till områden omkring 
tonårsutveckling, som rör gränsdragning och självständighet i familjen. 
  
En grundsyn som finns inom denna behandlingsform är att man inte ser på 
sjukdomen och dess orsaker som något som är patienten eller familjen. Genom att 
externalisera sjukdomen tänker man att det kan finnas utomstående orsaker som 
påverkat patienten och familjen. Det kan vara mångfaktoriella orsaker som 
sociokulturella, fysiologiska och psykologiska som samspelar och förklarar 
uppkomsten av sjukdomen. Man tittar dock på vad det är som inte fungerar i 
familjen men det betyder inte att det är något fel på patienten eller familjen utan 
att den dysfunktionalitet som råder i familjen kan vara ett faktum av att de lever 
med en svår sjukdom. Så förutom att försöka få klarhet i orsakerna till sjukdomen 
så avser behandlingen att komma åt de konsekvenser som uppkommer av själva 
sjukdomen (Paulson-Karlsson, 2004).  
 
I behandlingen fokuseras det på att ge och lära föräldrar ta ett ansvar över att 
mata sitt barn på ett fungerande sätt. En del av sjukdomsbilden menar man 
grundar sig i att det finns en kritisk attityd inom familjen. Därför riktar 
behandlaren in sig in på att systematiskt lära de anhöriga att undvika kritik och 
konstruktivt kunna ge positiv feedback på handlingar som sker i vardagen. Med 
ett psykopedagogiskt fokus sker också en noggrann beskrivning av diagnosen för 
alla inom familjen. Ett annat viktigt fokus under behandlingen är att försöka bryta 
destruktiva beteenden genom att bearbeta närvarande känslor hos alla involverade 
(Le Grange et al., 2011). 
 
Inom denna familjeterapiinriktning menar man att familjen kring den anorektiska 
flickan bör ses i sin komplexitet med en varierande interaktionell stil inom olika 
familjer (Whitney & Eisler, 2005). Ätstörningen blir en del i familjesystemet i ett 
cirkulärt interaktionsmönster, snarare än att man kan finna ett linjärt samband där 
man kan särskilja specifika faktorer inom familjen som orsakat sjukdomen. 
Exempelvis kan flickans upplevelse av kontroll på den egna arenan vara en följd 
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av hennes bristande förmåga att utveckla sin självständighet med 
överbeskyddande föräldrar. Samtidigt visas sårbarheten i hennes eget beteende 
som förstärker föräldrarnas överbeskydd ytterligare. Den individuella utvecklingen 
förhindras och det cirkulära interaktionsmönstret förstärks ytterligare (Eisler, 
1995).  
 
3 Tidigare forskning 
Många psykoterapeutiska behandlingsmodeller för AN finns beskrivna i tidigare 
forskning men det saknas vetenskapligt underlag för att säga att någon 
psykoterapeutisk metod är överlägsen någon annan. Mer forskning krävs för att 
kunna fastställa effekterna av metoder som exempelvis familj-, individual- och 
gruppsykoterapi, dagvård och slutenvård (http://www.atstorning.se). 
 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 
SBU (Kunskapscentrum för hälso – och sjukvården) publicerade 2011 en 
sammanfattning av två systematiska översikter från The Cochrane Collaboration 
som har sammanställt det vetenskapliga underlaget för psykoterapeutisk 
behandling av barn och vuxna med anorexia nervosa (Hay et al.,2003). De två 
Cochrane-översikterna redovisar resultat från tjugo kontrollerade studier som 
jämför familjeterapi eller individuell psykoterapi med någon kontrollbetingelse 
(ofta ”treatment as usual”/”sedvanlig behandling”). Slutsatser enligt dessa 
originalrapporter är: Det saknas vetenskapligt underlag för att säga att någon av de 
undersökta psykoterapeutiska metoderna är överlägsen någon annan. 
Familjeterapi kan eventuellt vara effektivare än ”treatment as usual”på kort sikt. 
Det vetenskapliga underlaget räcker dock inte för att avgöra om familjeterapi är 
bättre än andra psykologiska behandlingar. Specifika individuella psykoterapier 
kan eventuellt vara effektivare än ”treatment as usual” eller motsvarande 
(http://www.sbu.se). 
 
Lock (2015) har i år publicerat en litteraturöversikt över evidensbaserad 
ätstörningsbehandling för barn och ungdomar baserad på en omfattande sökning.  
De behandlingsinriktningar som ingått i översikten inkluderar familjeterapi, 
individuell terapi, kognitiv beteendeterapi, kognitiv träning och dialektisk 
beteendeterapi. Enligt författaren är familjeterapi den enda väletablerade 
behandlingen för ungdomar med AN även om familjeterapi och individuell terapi 
är lika effektiva. Lock pekar dock avslutningsvis på behovet av mera forskning 
inom detta fält.  
 
 SBU (2015) har även publicerat en kort genomgång av den tillgängliga 
forskningen om den sk mandometermetoden, som används av Mando AB i 
behandling av ätstörningar. I korthet bygger mandometermetoden på att patienten 
kan följa sin egen äthastighet genom en särskild tallriksvåg kopplad till en dator 
och samtidigt jämföra sig med en referenskurva, för att på så vis lära sig äta mer 
”normalt”. Det rör sig inte om någon mer omfattande systematisk SBU-rapport 
med slutsatser om evidensgrad osv, men genomgången ger ändå en tydlig bild av 
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det aktuella forskningsunderlaget. När det gäller behandling av ätstörningar med 
mandometermetoden kunde SBU:s Upplysningstjänst identifiera två små 
kontrollerade studier, varav endast en var randomiserad. Den ena av de två 
studierna var utförd av upphovspersonerna bakom mandometermetoden medan 
den andra var utförd av en fristående forskargrupp; i den första studien fann man 
att mandometermetoden gav bättre resultat jämfört med att inte ge någon 
behandling alls, medan man i den andra studien fann att metoden inte gav bättre 
resultat jämfört med sedvanlig specialiserad ätstörningsbehandling. Sammanlagt 
innefattade de två studierna 108 patienter och SBU konstaterar att det med ett så 
litet underlag är svårt att dra några egentliga slutsatser om metoden 
(http://www.sbu.se). 

Södersten et al., (2013) hänvisar till goda resultat i en studie gjord i Mandos regi. 
Studien är baserad på 1,428 patienter med ätstörningar som behandlats vid 6 
kliniker. Patienter fick praktisera att återgå till ett normalt ätbeteende med 
datoriserad feedback-teknik (Mandometer), värmeterapi, begränsad fysisk aktivitet 
och sociala övningar vilket hjälpte dem att bli återställda och kunna återgå till sina 
normala liv. 75 % av gruppen gick helt i remission efter en median på 12,5 
månaders behandling. 
 
3.2 Erfarenhetsbaserade studier 
Inga sådana har kunnat identifieras.  
 
4 Frågeställningar 
1. Vilket synsätt har vårdpersonal vid två olika kliniker på AN och på familjen 

roll under behandlingsarbetet och hur argumenterar man för dem? 
 
2. Hur går behandlingen till och vad är familjens roll? Hur förhåller man sig 

överhuvudtaget till familjen och varför?  
 

5 Metod 
Ovanstående frågeställningar avser att besvaras inom ramen för en kvalitativ 
studie. Till studien har en tematisk analys använts. Den har en induktiv ansats och 
är av en deskriptiv och explorativ karaktär, det vill säga att teman har arbetats 
fram utifrån det insamlade materialet (Langemar, 2008). I den tematiska analysen 
är ambitionen att få en djupare mer nyanserad beskrivning av familjens 
roll/delaktighet utifrån personalen synsätt. Nedan följer en kort presentation av 
det två kliniker som ingått i studien. 
 
Mandometerkliniken 
AB Mando är ett privatägt sjukvårdsföretag med verksamheter på fem kliniker i 
tre länder. De erbjuder heldygnsvård- dagvård och öppenvård till patienter i alla 
åldrar. Mandometermetoden behandlar ätstörningar genom att lära patienterna 
hur de ska äta och när de ska känna mättnad. Patienterna lär sig att känna igen 
sina egna signaler för hunger och mättnad med hjälp av en liten dator kopplad till 
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en våg, en sk Mandometer. Patienten ser referenskurvor för äthastighet och 
mättnad samtidigt som patientens egen äthastighet och mättnadsupplevelse visas 
på datorskärmen. På detta sätt förväntas patienten lära sig äta mer ”normalt”. För 
personer med ätstörningar kombineras mandometern med värmeterapi, begränsad 
fysisk aktivitet och sociala övningar. Behandlingsmetoden handlar om att bryta ett 
beteendemönster. När patienterna lär sig att äta normalt hittar kroppen den 
naturliga balansen mellan näringsintag och fysisk aktivitet; kroppen känner igen 
sina signaler på hunger och mättnad. Genom att bland annat låta patienterna vila 
när de har ätit, i värmerum eller under värmefilt, får kroppen möjlighet att 
återhämta sig. På Mando arbetar beteendevetare, läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor, dietister och nutritionister. Hela behandlingen tar i genomsnitt 
12–14 månader och man följer upp patienterna i fem år (http://www.mando.se). 
 
Stockholms Centrum för ätstörningar (SCÄ) 
är Nordens största specialiserade ätstörningsklinik och tillhör Stockholms läns 
landsting. De tillhandahåller öppenvård, dagvård, heldygnvård samt en 
familjevårdsavdelning.  Familjevårdsavdelningen vänder sig till barn och 
ungdomar under 18 år med allvarlig ätstörning och deras familjer om öppenvård 
bedöms vara otillräckligt. SCÄ har ett uttalat familjeterapeutiskt förhållningssätt i 
behandlingen för ungdomar. Familjen bor med sitt barn på avdelningen och ses 
som en resurs och att deras medverkan är nödvändig för att få till en varaktig 
förändring. Det innebär att föräldrar bär huvudansvaret. Behandlingen syftar till 
att ge föräldrar verktyg att hantera situationen.  Föräldrar och barn deltar i 
samtliga aktiviteter tillsammans och man har dagliga familjesamtal. På 
familjevårdsavdelningen arbetar sjuksköterskor, behandlingspersonal, 
barnpsykiater, familjeterapeuter, psykolog, sjukgymnast, lärare och musikterapeut. 
Familjevårdsavdelningens behandling baseras på Maudsleymodellen som är en 
familjebaserad behandlingsmetod vid ätstörning. Det är relativt korta vårdtider på 
familjevårdsavdelningen då tanken är att familjen ska kunna fortsätta arbeta med 
viktuppgång och annat kopplat till ätstörningen på hemmaplan med hjälp av 
öppenvård när de väl lärt sig konceptet (http://www.scfa.se). 
 
5.1 Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagare är vårdpersonal på familjevårdsavdelningen på SCÄ samt 
på dag- och heldygnsvården på Mando. Totalt har sex intervjuer genomförts, tre 
vid SCÄ och tre på Mando. Behandlarna på Mando har en beteendevetenskaplig 
bakgrund och på SCÄ är de sjuksköterskor med en grundläggande 
psykoterapiutbildning (Steg 1). 
 
5.2 Datainsamlingsmetoder 
Inför intervjuerna har en intervjuguide formulerats med semistrukturerade frågor 
(se bilaga 2). Patientgruppen som informanterna blev tillfrågade om är under 18 år 
och fortfarande hemmavarande med sin familj. 
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5.3 Bearbetningsmetoder 
Det kvalitativa materialet har insamlats genom de inspelade semistrukturerade 
intervjuerna.  Ett första steg i bearbetningen var att transkribera materialet och 
sedan tematisera materialet som helhet. Vid ytterligare en genomgång av texten 
har citat markerats som är relevanta för frågeställningarna som sorterats in utifrån 
olika teman.  Detta material har därefter sammanfattats, uppdelat utifrån 
respektive tema och redovisats i tabellform. Ytterligare en sammanfattning har 
efter detta genomförts, utifrån egna tolkningar, där båda parters perspektiv 
blandats till en analys belyst ur bådas synvinkel och utifrån de teoretiska 
perspektiv som valts. Avslutningsvis har i diskussionen gemensamma faktorer 
liksom skillnader och variationer analyserats. Syftet med metoden är att identifiera, 
analysera och redovisa de olika mönster som hittas i materialet utifrån 
frågeställningarna (Langemar 2008). 
 
5.4 Genomförande 
Enhetscheferna från de två klinikerna var initialt behjälpliga i att finna personal 
som var villiga att delta i studien. Samtliga sex intervjudeltagare fick innan 
intervjutillfället en kortare skriftlig presentation av uppsatsens syfte och intervjun 
(se bilaga 2).  Dessa kontaktades därefter per telefon för diskussion kring 
deltagande i studien och tidsbokning av intervjun som sedan skedde på plats på 
klinikerna. Intervjuerna tog ca 60 minuter vardera i anspråk. Det inspelade 
materialet samt det transkriberade materialet raderades efter att analysen var gjord. 
 
6 Forskningsetiska frågeställningar 
I enlighet med Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 
kommer denna studie att följa de forskningsetiska principerna om 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  
Anonymitet kommer inte kunna utlovas då intervjuaren kommer att veta namn på 
de medverkande. Dock kan anonymitet utlovas på de personer som de 
medverkande i intervjuerna talar om. Alla uppgifter kring de medverkande 
kommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Nyttjandekravet kommer uppfyllas då uppgifter insamlade om enskilda personer 
endast kommer användas för forskningsändamål och genom teoretiskt arbete 
inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. 
 
7 Resultat 
Resultatet redovisas utifrån nedanstående teman där citaten presenteras i 
tabellform. 
Citaten som utkristalliserats ur det transkriberade materialet syftar till att förtydliga 
de olika temana. De teman som valts ut avser att kunna besvara frågeställningarna 
i studien. 
 

1. Synen på familjens roll 
2. Koncept och arbetssätt 
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3. Varför detta sätt arbetssätt? 
4. Svårigheter med detta arbetssätt? 
5. Familjens delaktighet och synen på denna 
6. Relationerna mellan patient, familj och behandlare 
7. Vem som är experten 
8. Upplevelsen hos de anhöriga av detta arbetssätt 

 
 
7.1 Synen på familjens roll 
Grundsynen på familjens roll under behandlingen skiljer sig åt diametralt mellan 
de två olika klinikerna. För Mando är det en förutsättning att familjen inte deltar i 
behandlingen för att patienten ska kunna tillfriskna.  Mando menar att all 
förändring skall ske hos dem inne på kliniken, och när väl detta har åstadkommits 
är ätstörningsproblemet och därmed med även de relationella familjeproblem som 
uppkommit i samband med sjukdomen borta. SCÄ å andra sidan ser familjens roll 
och delaktighet under behandlingen som en förutsättning för att patienten och 
familjen ska tillfriskna från anorexin och den relationella problematiken samt att 
det är föräldrarna som tillsammans med sitt barn som ska åstadkomma detta. De 
ser det som att denna process är något som skall fortsätta i hemmet efter avslutad 
behandling och därför är det så viktigt att ha med hela familjen i behandlingen. 
Mando SCÄ 
”Vi vill ju helst inte att de ska vara 
delaktiga i behandlingen 
överhuvudtaget. Nu har vi 
behandlarrollen, nu tar vi hela det 
ansvaret. Och nu ska du  
vara mamma, pappa, syskon.” 
 
”Vi ser det också så att familjen kan 
behöva en paus och inte aktivt delta 
utan komma ifrån varandra helt enkelt, 
bryta osunda bindningar, den invanda 
miljön vidmakthåller ju beteendet så 
det är en jättebra ide att bryta det.” 
 
“Så att dom ska slippa de här 
uppslitande konflikterna som varit 
under lång tid som ändå inte leder 
någon vart egentligen. Och när 
patienten mår bättre så finns ju inte det 
behovet längre, när de kommer tillbaka 
till familjen är de tillbaka med sitt 
gamla jag fast lite mer mogna och 
erfarna och man får tillbaka 
familjelivet.” 
 

”Vi hjälper dem att bli som behandlare, 
som oss, det är mer ett träningsläger 
för föräldrarna än för patienterna.” 
 
”Konceptet är att föräldrarna har 
huvudansvaret över sina barn under 
behandlingen, vår roll är att hjälpa 
föräldern att kunna hjälpa sitt barn.”  
 
”Det är ju individuellt inriktad 
behandling men på hela familjen, sen 
tittar man ju på hur det här barnet är 
men man tittar också på hela familjen, 
vad har de för vanor? Hur fungerar de 
här föräldrarna, barnet?” 
 
”Vi kommer inte göra dem friska under 
den tiden, vi kommer plocka fram 
familjens verktyg, vi får hela tiden 
jobba med det där. Man går inte in och 
får en hjärtoperation och så är man 
frisk när man kommer ut, utan helt 
tvärtom är det, man går in och får 
verktygen och så börjar operationen 
hemma sen." 
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”Det är ju inte så att föräldrarna missar 
något för att de osunda beteendena 
släcks ut här.” 
 
”De kommer ju oftast från en situation 
i hemmet där det inte har funkat med 
maten. Då ser vi hellre att ätbeteendet 
först funkar, sen provar vi med 
mamma och pappa.” 
 

 
”Vi har ju att göra med en familj i kris, 
vanlig ångest hos föräldrarna, den 
hanterar vi varje dag, vi sitter ju med 
dem, och de säger att det är jättetufft, 
och vi säger att ja, så kommer det att 
vara. Vi stöttar ju föräldrarna mer än 
barnen, för att de ska orka. Det är ju 
våra arbetsuppgifter att se till att 
föräldrarna ska orka.” 

 
7.2 Koncept och arbetssätt 
Här blir det tydligt att klinikernas koncept vilar på två helt olika 
kunskapsparadigm och de har olika förklaringsmodeller på sjukdomen, dess 
behandling och synen på familjen. Mandos behandlingsmetod som går tvärt emot 
konventionell psykiatrisk terapibehandling vid ätstörningar menar att sjukdomens 
orsak är den omvända; att AN grundar sig på ett stört ätbeteende som yttrar sig i 
psykiska symptom. Genom att behandla ätproblemen så försvinner även de 
psykiska symtomen. Enligt dem är ätstörningen biologisk och kan botas som 
vilken annan fysisk sjukdom som helst. Ångesten och depressionskänslorna beror 
på kroppens reaktion på svält.  Då de ser att sjukdomen har fysiska orsaker finns 
ingen terapi i behandlingen. SCÄ som har ett familjeterapeutiskt perspektiv med 
fokus på det relationella arbetar med hela familjen. I behandlingen ska varje 
individ i familjen inte ses som en enskild del utan familjen ska ses som en helhet, 
där samspelen mellan individerna i systemet är det hjälpsamma.  
Mando SCÄ 
”Vi har inga terapeuter på kliniken utan 
jobbar med beteendeförändring hos 
patienten, vi tror inte på att arbeta med 
det förflutna, eller försöka hitta 
orsakerna varför anorexin utvecklats, 
det riskerar bara att förstärka 
sjukdomen.” 
 
”Vi förespråkar att ätstörningar är ett 
biologiskt tillstånd och inte den skolan 
som andra har.” 
 
”Vi ser det som att man kan äta sig 
frisk från anorexi, och visst att det kan 
få vissa psykiska symtom, som ångest 
och depression och relationella 
svårigheter med familj och vänner men 
vi ser det inte som att det är en psykisk 
sjukdom. Utan att dessa symtom 
försvinner när man är frisk från 

”Vi behandlar familjen, inte patienten, 
de får flytta in och bo här på 
avdelningen.” 
 
”Vi ser dom 24 timmar om dygnet och 
efter två, tre veckor så ser vi oftast vad 
de har för relationella svårigheter för 
att vi är så intensivt med dem, då kan 
vi ge det tillbaka till dem.” 
 
”Anorexin var symtom på något annat, 
det visar sig en dålig skilsmässa, 
plötsligt är föräldrarna tvungna att 
komma hit, här sätter man sig i samtal 
och då börjar symtomen på barnen att 
minska för då börjar man ta hand om 
det som är problemet, att få de här 
föräldrarna att börja samarbeta och lita 
på varandra igen.” 
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anorexin.” 
 
”Många familjer kommer ju och säger 
att det måste vara något fel i skallen på 
mitt barn, de är så oroliga och vill ha 
hjälp. Då upplever jag att de flesta blir 
ganska lugna när jag säger att vi ser att 
det är sjukdom som man kan äta sig 
frisk ifrån. Att bryta benet är inte lika 
jobbigt som att ha ett fel i huvudet, 
som en psykisk diagnos och att vi tar 
hand om de här nu.” 

 

 
7.3 Varför detta arbetssätt? 
SCÄ motiverar sitt arbetssätt genom att påtala vikten av att jobba med hela 
systemet/familjen på SCÄ och att det då blir det en hållbar förändring när 
familjen väl kommer hem igen.  Mando ser det från ett motsatt perspektiv att det 
är en förutsättning för patienten att kunna bli frisk, att hon lyfts ur 
systemet/familjen, där sjukdomen en gång blivit betingad och förstärkt. 
Sjukdomen har ingenting med familjen att göra och när patientens störda 
ätbeteende är behandlat så finns inga problem på hemmaplan eller i familjen 
längre. 
Mando SCÄ 
”Min erfarenhet säger mig att det finns 
symbiotiska förhållanden, 
beroendeförhållanden i hemmet som 
inte leder till någon bra, varken till 
bättre förutsättningar för patienten att 
kunna bli frisk eller bra förutsättningar 
för familjen att kunna känna sig som en 
bra familj.” 
 
”Sättet jag ser det på är att det är en 
jättestor skillnad att vara förälder och 
uppfostra sitt barn och att vara 
behandlare och hjälpa med en specifik 
fråga så min förhoppning och vad jag 
tror händer väldigt är att man kan se 
det här som en väldigt specifik del som 
man förhoppningsvis kan se att det här 
har inte med föräldraskap att göra. 
Precis som om man har en 
öroninflammation och går till en läkare 
så handlar inte det om föräldrarna.” 
 

”Jag tror absolut att det här är det bästa 
i alla fall när det kommer till barn men 
jag tror även många vuxna skulle vara 
hjälpta av detta men man måste absolut 
få med familjen på tåget och jag tror att 
det är jättebra att göra dem delaktiga i 
behandlingen för någonstans så ska de 
ju greja det här när de kommer hem 
sedan. Jag tror att det är absolut 
nödvändigt.” 
 
”Min erfarenhet är här, att i princip alla 
här har varit hjälpta av någon form av 
familjeterapeutisk intervention. Vi ser 
ju gärna hela familjen så.” 
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7.4 Svårigheter med detta arbetssätt 
Behandlarna på de två klinikerna lyfter fram olika svårigheter. Mando ser på 
familjen som något som förvårar behandlingen, speciellt när anhöriga önskar att få 
vara delaktiga medan SCÄ ser svårigheter när familjen inte kan vara närvarande av 
olika anledningar och när familjen har förväntningar på att vårdpersonalen ska ta 
över. 
Mando SCÄ 
”Min erfarenhet är att familjer är 
ganska jobbiga. Faktiskt att de kommer 
med medsjuklighet och kontrollbehov 
väldigt ofta, som är skitsvår att hantera. 
Och jag har haft ganska många 
informationssamtal med familjer och 
stött på många mammor och pappor 
som är kritiska till om det här kommer 
att funka, för dom kommer ofta från 
andra tidigare behandlingar och lång tid 
av desperation. Hur kommer det här 
att funka för hundrade gången? Så att 
jag tycker att det är ganska skönt att 
slippa dom faktiskt. När dom väl går 
härifrån så känner jag att nu kan jag 
börja mitt jobb.” 
 
”En svårighet under behandlingen kan 
vara att det är så pass trivsamt här för 
patienten att man inte vill komma 
härifrån. Och så kan det ju bli om man 
kanske inte har ett så rikt socialt liv 
själv, man kanske har varit sjuk länge 
och inte har några kompisar kvar, 
föräldrar som har egna problem, man 
blir inte sedd riktigt hemma. Men 
behandlaren är ju ingen familjeterapeut 
som kan bygga upp familjerelationerna 
om det varit svajigt och bråkigt men 
man måste ju putta ut dom också och 
hjälpa dom att bygga upp ett nätverk.” 
 

”Man måste ju alltid ha föräldrarna 
med på banan. När man inte har det så 
fastnar man i behandlingen” 
 
”Om det är annan kris i familjen 
förutom ätstörningen, det sätter stor 
press på föräldrarna, det kan bli svårt 
att hantera att de måste vara här 24 
timmar om dygnet.” 
 
”Som familj vill man komma in på en 
vårdavdelning, man vill bli 
omhändertagen, specialisterna ska få 
ditt barn att äta, specialisterna ska hitta 
den där knuten och lösa upp den, där 
vi möter motstånd. De tycker vi lägger 
ansvaret på dom.”  
 
”En svårighet är att se till att 
föräldrarna kan prata med varandra. 
Det är ofta ett stort problem också att 
de inte gör det, att de är i konflikt” 
 
”Mellan oss och föräldrar kan det 
nästan bli för familjärt ibland, de drar 
in en som en väninna, så det gäller att 
vara professionell och personlig men 
inte privat” 
 
”Det är svårt för att vi granskar ju, dem 
här kommer de med sitt barn som är 
ätstört, som behöver hjälp och så sitter 
vi och pratar om föräldrarna också. Vi 
granskar dem lika mycket som 
patienterna. Vi bedömer hela tiden i 
relationer, vi pratar med dem, hur de 
har det, det finns fler lidande i en 
sjukdom än bara en person.” 
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7.5 Familjens delaktighet och synen på denna 
På Mando vill man minimera kontakten med familjen så mycket det är möjligt då 
de menar att samverkan med de anhöriga försvårar patientens tillfriskande under 
behandlingen eftersom de är så känslomässigt involverade i sitt barn. Det är 
behandlaren som tar rollen av att vara den ”auktoritäre vuxne” som kan ta 
konflikter och diskussioner med patienten. SCÄ menar att det är familjen som ska 
lära sig att ta ansvar över barnets tillfrisknande, få verktyg och komma ur sin 
hjälp- och maktlöshet, bli stärkta i sina föräldraroller och via stöd från personal, 
lära sig att kunna hantera de konflikter som uppstår.  
Mando SCÄ 
”90 % av den interaktion jag har med 
anhöriga är månadsmöten.” 
 
”Det är inte så att föräldrarna ska vara 
hemma och försöka ha ett motiverande 
samtal med sitt barn utan då har vi 
samtal här och det är behandlaren som 
är ”the bad guy” som vi brukar säga.” 
 
”Familjens delaktighet kan vara 
negativt för behandlingsutfallet i alla 
fall när patienten är som sjukast då 
dom är så känslomässigt involverade”. 
 
 

”De gör allt, vi är inte primärt de som 
gör jobbet, vi jobbar med händerna 
bakom ryggen.” 
 
”Vi försöker inte heller konkurrera så 
att det blir till oss barnen vänder sig 
utan barnen ska vända sig till sina 
föräldrar. Och det är föräldrarna som 
ska lära sig helt enkelt att prata med 
sina barn och kunna lösa konflikter. Vi 
tittar på hur de här föräldrarna 
fungerar.” 
”Jag tycker det är underbart för man får 
ju liksom en helhetssyn och man är ju 
med i alla situationer.  Det är ju mat, 
stunder emellan, man ser samspelet 
mellan de andra, hur funkar de här 
föräldrarna med andra vuxna och då 
kan man ju se vad som fattas.” 
 
”Här får föräldrarna tillbaka sitt 
mandat och kan hjälpa sitt barn, att de 
får chansen att hitta tillbaka till 
varandra, det sker läkning på så många 
plan.” 
 

 
7.6 Relationerna mellan patient, familj och behandlare 
Även relationerna ser olika ut inom de två klinikerna och rollfördelningen varierar 
där behandlarna på Mando har den rollen som personalen på SCÄ försöker få 
föräldrarna att axla.   
Mando SCÄ 
”Mellan barn och föräldrar finns ofta 
en medsjuklighet som gör att relationen 
inte är jämställd på något sätt, de 

”I början är man är en främmande 
människa som ska vara med 24 timmar 
om dygnet, vi syrror ansvarar för 1-2 
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relationerna ser jag som problematiska 
och väldigt svårbearbetade, för oss och 
för patienten. Jag är jätteglad att jag 
slipper hålla på och röra i det där. 
Varför pratar inte du med mamma? 
varför pratar inte mamma med pappa?  
Dessutom behövs inte detta när 
patienten blivit väl blivit frisk och 
kommit tillbaka till sitt gamla jag.” 
 
”Mellan mig och föräldrar försöker jag 
har ett så professionellt förhållande 
som möjligt, rent informellt, jag bjuder 
inte in till någon relation eller samspel.” 
 
”De flesta patienter knyter ju mycket 
an till sin behandlare, det blir ju ett 
väldigt starkt samarbete helt enkelt.” 

familjer vilket innebär att vi kommer 
varandra väldigt nära, vi kan allting om 
dom här efter ett tag.” 
 
”Vad man också kan se med den här 
sjukdomen är att man ofta inte fått ha 
sina föräldrar så mycket, så det är 
ganska mysigt att få vara här, här har 
de ju mamma och pappa hos sig, man 
spelar kort och spel och de har tid för 
barnen.” 
 
”Man kanske kan reparera ett otryggt 
anknytningsmönster. Vi håller ögonen 
öppna för det om det blir så att barnen 
knyter an för mycket till oss, då gör vi 
fel, det är ju för att de ska knyta an till 
sina föräldrar.” 

 
7.7 Vem som är experten 
Mando ser sig själva som de som är experterna och att man som anhörig helst bör 
släppa på kontrollen och överlämna vården till behandlarna, vilket många anser är 
skönt och avlastande. Kan man inte göra detta uppstår problem, enligt Mando. 
För personalen på SCÄ kan det vara en utmaning då de är en klinik inom 
sjukvården men har ett koncept där de anhöriga ska vara experterna och de som 
ska behandla sitt barn. 
Mando SCÄ 
”Experten tror jag är väldigt tydligt 
vem som är, problemet är ibland om 
man inte kan släppa den kontrollen. I 
de allra flesta fall, speciellt om man har 
haft ett sjukt barn länge, vilket vi ofta 
får hit, då är det väldigt skönt har jag 
märkt för föräldrarna om jag säger så 
här; nu går du på spa, jag tar över här 
medan i vissa sammanhang är det 
väldigt svårt att släppa på den 
kontrollen och då undrar man kanske 
var den här kontrollen kommer ifrån. 
Det är ju inte så konstigt att barnet fått 
en ätstörning om föräldern är väldigt 
kontrollerande också.” 

”Jag tycker vi oftast har en jämlik 
relation mellan föräldrar och 
vårdpersonal, det som kan vara svårt 
ibland är att vi kan ha förväntningar på 
oss, de vill att vi ska vara experter, 
föräldrarna vill lämna över ansvaret till 
oss och det skapar problematik ibland, 
för så är det ju i resten av sjukvården.”  
 
”Det kan vara nog vara en utmaning 
för oss, och vise versa, som 
vårdpersonal befinner man ju sig en 
form av maktposition men jag tycker 
ändå att man försöker eftersträva en 
jämlikhet.” 
 
”Det är ju så många tänker när de 
kommer in här, att nu ska ni kliva in 
och ta över och mycket i början blir ju 
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att, nej det är faktiskt ni som ska göra 
det, ni är föräldrar och liksom hjälpa 
dem att hitta det någonstans, de klarar 
faktiskt av det. Att se familjen som en 
jämbördig partner i vården, jag måste 
ju föra över och visa att jag ser att 
föräldern klarar det här, att jag litar på 
dom.” 

 
7.8 Upplevelsens hos de anhöriga av detta arbetssätt 
Båda klinikerna förmedlar att de anhörigas upplevelser är av varierande karaktär. 
Det kan finnas missnöje och misstro till en början men om de väl anammar 
konceptet så blir det oftast ett positivt utfall. 
Mando SCÄ 
"Jag tror det är frustration och rädsla 
men även otrolig lättnad och en 
förhoppning, att det nu kan gå vägen, 
jag tror de flesta känner lättnad, nu kan 
jag andas ut. Föräldrar som har kunnat 
börja jobba igen efter att ha varit 
sjukskrivna och hittat tillbaka till mat 
Att kunna äta en måltid igen och kunna 
njuta av den och slappna av, slippa gå 
på tå för att undvika att den här 
personen ska bli arg, bjuda hem folk på 
middag, syskon som kanske fått vara 
helt i skymundan, börja göra roliga 
saker. Det finns ju familjer som inte 
har fått göra roliga saker, för det ska 
inte få vara roligt.” 
   
”Det som kan kännas bra att är de blir 
avlastade och att vi förklarar att detta 
har ingenting med familjen och göra, 
som regel. ” 

”Ofta riktas då missnöje mot oss. Men 
vi kom ju hit för att hon skulle bli 
bättre, nu är det ju mer skrik och 
ångest.” 
 
”Jag tror det tar ett tag innan man 
fattar lite grann vitsen med att inte 
specialisterna går in, när man sakta 
börjar få tillbaka sitt självförtroende 
och man märker att man faktiskt klarar 
det här hemma och man ser att 
egentligen så är inte detta så 
besvärligt.” 
 
”Det finns föräldrar som är 
jättepositiva och säger att nu måste de 
börja fundera över sina liv, man måste 
börja vara hemma mer, få till 
mellanmål, rutiner i familjen.”  

 
8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Frågeställningarna i denna uppsats har undersökts med hjälp av en kvalitativ 
metod med en deskriptiv ansats. Syftet har varit att belysa, beskriva samt jämföra 
behandlares synsätt och upplevelser av sina arbeten på de två klinikerna gällande 
koncept, det kliniska arbetet av AN samt familjens roll. Studien har inte haft 
anspråk på att kunna dra några generella slutsatser. Med hjälp av den tematiska 
analysen lyftes de teman fram som utkristalliserades ur intervjuerna. De inledande 
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frågorna i de halvstrukturerade intervjuerna gav nödvändig bakgrundsinformation 
om informanten och klinikens koncept och de senare frågorna var mer inriktade 
på informantens upplevelser och personliga synpunkter. Detta gav utrymme för 
varje informant att tala om det som kändes mest angeläget för dem gällande 
behandling och synen på familjen. Hade frågorna varit av mer strukturerad 
karaktär med på förhand bestämda teman hade kanske mer tydligare svar 
framkommit vilket möjligen skulle kunnat öka förankringen i materialet som en 
aspekt på undersökningens validitet (Langemar, 2008).  Dock hade 
informanternas egna personliga och fördjupade funderingar kring frågorna då inte 
framkommit.  
 
Urvalet gjordes utifrån frågeställningarna och det givna blev att intervjua 
behandlare på de två olika klinikerna. Då syftet med studien var att undersöka 
vårdpersonalens syn på AN och familjens roll under ätstörningsbehandling på två 
ätstörningskliniker med olika koncept valdes verksamheter ut som ansågs lämpliga 
och relevanta utifrån detta syfte. Urvalet av studien skedde därför genom ett 
målstyrt urval. Detta är bland den vanligaste urvalstekniken att arbeta efter när det 
gäller kvalitativa intervjuer. Vid målstyrt urval väljs relevanta personer, 
verksamheter m.m. utifrån vilka frågeställningar som används (Bryman, 2011).  
 
Av de sex intervjuer som gjordes togs allt material med i analysen och 
transkriberades för att få med så mycket information som möjligt och därmed öka 
undersökningens kvalitativa generaliserbarhet (Langemar, 2008).  Att analysera 
materialet med hjälp av den tematiska analysen gjorde att de teman som valdes ut 
styrde hur materialet sedan presenterades. Valet av teman styrdes av 
frågeställningarna, men också av författarens egen förförståelse och kunskap då 
denne varit verksam inom ätstörningsvården ett antal år. Utifrån detta väcks 
funderingar kring hur materialet hade tematiserats av någon annan som varit 
mindre insatt i området. Samtidigt kan författarens erfarenhet och kunskap ha 
bidragit till en fördjupning i intervjuerna och att utifrån de frågor och de teman 
som valdes ha gett en meningsfull struktur åt materialet. 
 
Utöver det som går att läsa om dessa två klinikers koncept under rubriken Metod 
ovan så har denna studie bidragit med att via intervjuerna få en fördjupad bild av 
vilket kunskapsparadigm de verkar inom. Citaten från intervjuerna vittnar om 
stora skillnader i klinikernas syn på sjukdomen, arbetssättet och familjens roll. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
Frågeställningar som ingick i denna studie är: 
 

1. Vilket synsätt har vårdpersonal vid två olika kliniker på AN och på 
familjen roll under behandlingsarbetet och hur argumenterar man för 
dem? 

2. Hur går behandlingen till och vad är familjens roll? Hur förhåller man sig 
överhuvudtaget till familjen och varför? 

 



  
17 

(27) 
 

 

 

Sammanställningen av resultatet som presenteras ovan svarar på dessa frågor samt 
visar på två diametralt olika sätt att se på etiologi, vidmakthållande och behandling 
gällande AN på dessa två ätstörningskliniker. Grundsynen på AN och på familjens 
roll under behandlingen skiljer sig åt vilket grundar sig i två helt olika 
kunskapsparadigm. Med utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden kan man se att 
det systemteoretiska samt inlärningsteoretiska/biologiska perspektiven är 
applicerbara. På SCÄ vill man behandla AN genom det relationella, genom att se 
sjukdomen som del i familjesystemet, att helheten är större än summan av alla 
delar. På Mando vill man plocka ut patienten ur familjesystemet då de anser att 
systemet vidmakthåller sjukdomen. Sjukdomen är betingad i 
systemet/omgivningen och bara genom att lösgöra patienten från det 
sammanhang som AN utvecklats inom kan tillfrisknande ske. 
 
8.2.1 Synen på familjens roll 
Två olika synsätt träder fram i intervjumaterialet gällande familjens roll. Genom 
att plocka ut patienten ur familjesystemet möjliggörs tillfrisknade enligt Mando 
och på SCÄ arbetar man med hela familjesystemet för att tillfrisknande ska kunna 
ske. Då Mando ser på relationella problem som uppstått i familjen som ett resultat 
av svälten menar man att genom att lyfta bort patienten från den miljö där 
sjukdomen utvecklats och genom att häva svälten och ändra det störda 
ätbeteendet så återställs även de ursprungliga familjerelationerna. 
På SCÄ lägger man i enlighet med Maudsleymodellen tonvikt på ätande och 
viktuppgång med stöd av föräldrarna, man jobbar aktivt med att finna nya 
relationsmönster i familjen och hantering av vanliga tonårsfrågor för återgång till 
ett åldersadekvat liv. I linje med tidigare familjeterapiforskning framkom i 
intervjuerna hur behandlaren på SCÄ ser att sjukdomstillståndet påverkar hela 
familjen. Familjen får hjälp att komma ur den ångest och oro kring sjukdomen 
som håller de kvar i nuet, utan perspektiv framåt och med svårigheter att bemöta 
olika individers behov. Känslor av hjälplöshet drabbar familjens förmåga till 
krisorganisation liksom förmågan till att mötas i interaktioner där man ser 
möjlighet i sina styrkor och resurser. Det familjeterapeutiska perspektivet utgår 
inledningsvis från förståelsen av familjekontexten kring själva ätstörningen och 
hur man responderar i försök till att var hjälpsam, men som många gånger bidrar 
till ett mönster som vidmakthåller symtom. Terapeuten har en aktiv roll i arbetet 
med kommunikationsmönster, samverkan, och organisering kring sjukdomen för 
att inge hopp om förändring (Whitney & Eisler, 2005). 
 
8.2.2 Koncept och arbetssätt 
Ur intervjuerna går också att utläsa hur Mandos koncept vilar på ett 
neuroendokrinologiskt- och inlärningsteoretiskt grundperspektiv.  De menar att 
sjukdomen utvecklats genom inlärda beteenden som blivit betingade och 
vidmakthålls genom att positiva belöningssystem (dopamin) samt 
uppmärksamhetssystem (noradrenalin) utvecklas (Karell, 2011). I enlighet med det 
inlärningsteoretiska perspektivet behandlas sjukdomen genom att ändra det störda 
ätbeteendet, genom exponering med responsprevention, får patienten lära in det 
nya beteendet (att kunna äta samt nå normalvikt utan att få ångest) och 
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utsläckning av det gamla beteendet sker (Kåver, 2006). Genom att häva svälten 
och nå normalvikt så försvinner även det psykiska lidande som varit förknippat 
med sjukdomen, vilket även resulterar i friskare relationer igen. Detta kan förstås 
utifrån det biologiska perspektivet då Mando ser på svälttillståndet som något som 
påverkar hjärnfunktioner med ångest- och depressionssymtom samt relationella 
svårigheter. Då man bara jobbar med beteendeförändring hos den enskilda 
patienten blir terapeutiska interventioner överflödiga eller kan ha rent av negativ 
effekt på tillfriskandet. En av grundarna till Mando, Per Södersten, professor i 
neuroendokrinologisk beteendeforskning på KI, menar att en person med 
ätstörningar inte mår bättre av att ett mentalt problem behandlas såsom en 
depression eller tvångsbeteende. Det ändrar inte ätandet. Men om ätandet ändras 
så försvinner de mentala problemen. Mando menar att alla runtomkring patienten, 
även deras föräldrar, är helt övertygade om att deras ätstörning beror på något 
mentalt. Men så är det inte, enligt Mando, utan de psykologiska symtomen är 
följder av deras förändrade ätbeteende (Karell, 2011). 
 
SCÄ:s koncept kan förklaras utifrån systemteorin då de anser att det är mer 
betydande att undersöka helheten inom familjen och med hjälp av detta försöka 
förstå beteenden hos varje familjemedlem. När en familjemedlem drabbas av en 
sjukdom, i detta fall en ätstörning, påverkar detta de andra i systemet och 
utvecklar förändringar i beteendet hos varje familjemedlem. Detta skapar en 
väldig påfrestning på familjen och det krävs ofta professionell hjälp för att kunna 
lära sig hantera samt förändra negativa tanke- och beteendemönster. 
 
Bernler och Johnsson (2001) och Clinton & Norring (2010) belyser också detta 
synsätt och att familjen kan vara hjälpt av att släppa ett linjärt tänkande och få in 
ett mer systemteoretiskt tänkande där alla får hjälp att förstå varandra, samt 
utveckla goda handlingsstrategier vid svåra situationer. Sjukdomen ses som en del 
i familjesystemet i ett cirkulärt interaktionsmönster, snarare än att man kan finna 
ett linjärt samband där man kan särskilja specifika faktorer inom familjen som 
orsakat sjukdomen.  Det framgår under intervjuerna hur personalen intresserar sig 
för relationella interaktions- och kommunikationsmönster både vad det gäller mat 
och ätande men också runt andra relationella områden i familjen. 
 
I Minuchins (1978) analys om familjens samspelsmönster betonas hur 
anorektikern kan värna och försvara sina föräldrar och kan börja avleda en 
konflikt mellan föräldrarna genom att utveckla egna problem, som kommer att 
utgöra ett gemensamt fokus för föräldrarna. Dessa mönster framkom också i en 
av intervjuerna och hur familjen fick komma samman och samarbeta kring de 
relationella problemen. SCÄ har alltså en ambition att på ett relationellt plan 
utifrån Maudsleymodellen undersöka orsakerna till sjukdomen och även de 
konsekvenser som uppstått av den medan Mando inte tillskriver detta någon 
betydelse i behandlingsprocessen utan att det snarare kan förvärra tillståndet. 
 
8.2.3 Varför detta arbetssätt? 
Olikheterna i synen på sjukdomen visar sig i arbetssätten där Mando uppfattar 
AN som vilken annan biologisk sjukdom som helst som inte har med familjen att 
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göra och att det bästa ur behandlingsavseende är att överlåta vården till experter 
inom den specialiserade ätstörningsenheten. SCÄ menar att utan familjens 
delaktighet är det mycket svårt för patienten att tillfriskna och att det 
familjeterapeutiska arbetssättet är det som är verksamt. 
 
8.2.4 Svårigheter med detta arbetssätt 
Enligt intervjuerna verkar en svårighet för behandlarna på Mando vara att hantera 
anhöriga som kommer med sin oro och frustration efter att ha haft ett sjukt barn 
en längre tid. De anhöriga har svårt att släppa på kontrollen ibland och önskar att 
få vara mer delaktiga. En annan svårighet som belyses då Mando bara arbetar med 
den enskilde patienten är att denne kan knyta an så pass mycket till sin behandlare 
samt till miljön på avdelningen så att det blir svårt för personen att lämna 
behandlingen vid avslut. Detta kan bli svårt framförallt om patienten har 
relationella svårigheter med familj och vänner. Behandlaren kan se hur sårbart 
detta kan bli, att utesluta nätverket i behandlingen. Detta krockar lite med Mandos 
synsätt att exkludera familjen ur behandlingen. 
 
Behandlarna på SCÄ ser att det är bara genom arbetet med hela familjen, men 
främst genom föräldrarna som man kan nå goda resultat. Men att detta också kan 
vara en svårighet om de anhöriga inte har den förmågan av olika anledningar samt 
att det kan vara en utmaning då SCÄ trots allt är en vårdavdelning och att 
förväntningar finns från familjer att personalen ska ta över. De är vana vid en mer 
traditionell vård där experterna går in och tar allt ansvar.  Det gäller att få med 
familjen och få de att axla ansvaret över behandlingen. Personalen arbetar med 
samtliga familjemedlemmar och tittar på det relationella, på samspelet, föräldrarna 
blir lika granskade som patienten och detta kan vara krävande för både familj och 
personal. Det kan också uppstå svårigheter när familjen väl anammat konceptet då 
det intensiva gemensamma teamarbetet mellan föräldrar och personal gör att det 
kan vara svårt som behandlare att bibehålla den professionella rollen. Det 
familjeterapeutiska arbetssättet är en utmaning för personalen då de under 
behandlingen blir en del av systemet/familjen och samtidigt de som är de 
professionella och måste hålla viss distans. 
 
8.2.5 Familjens delaktighet och synen på denna 
Mando ser på familjen med inlärningsteoretiska glasögon, det vill säga som en del 
av den omgivning/kontext där patienten utvecklat sin ätstörning och där 
sjukdomen riskerar att vidmakthållas om patienten blir kvar. Genom att ta 
patienten ur sitt sammanhang och låta denne få komma till en helt ny miljö och 
nya människor, där ingen stimulus som gör att de håller sig kvar i sitt ätstörda 
beteende finns, så kan det ätstörda beteendet släckas ut på kliniken. 
 
På SCÄ appliceras det systemiska och strukturella synsättet och 
familjemedlemmarna får lära sig hur de ska handskas med sjukdomen och sitt 
barn. De förväntas vara delaktiga och de får positiv uppmuntran av behandlarna 
som försöker inge hopp i detta arbete. Med detta sätt att arbeta med familjen 
menar SCÄ att familjerelationer kan stärkas upp och läkas. I enlighet med tidigare 
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familjeterapiforskning tar behandlarna en aktiv roll i arbeta och belysa 
kommunikationsmönster, samspel och hur organisering kring sjukdomen ser ut 
men de går inte in och tar över i det dagliga arbetet med sjukdomen (Whitney & 
Eisler, 2005). Så förutom att behandla själva anorexin så menar SCÄ att inom 
ramen för denna behandling kan även reparation av familjerelationer få äga rum. 
 
8.2.6 Relationerna mellan patient, familj och behandlare 
I intervjun med behandlaren på Mando lyfts att relationen till patienten kan bli 
stark och man skulle kunna se att de tar den vuxna föräldraroll som de anhöriga 
på SCÄ tar.  Där kan eventuellt en reparation av otryggt anknytningsmönster äga 
rum hos patienten, eftersom dessa två ofta får en stark allians under behandlingen. 
Detta eventuella anknytningsarbete är dock inget som Mando själva lyfter fram 
som en önskad effekt då de inte arbetar terapeutiskt. Ur intervjuerna framkom att 
de dåliga familjerelationerna är ett resultat av sjukdomen, att det finns en 
medsjuklighet hos familjemedlemmarna och att sjukdomen vidmakthålls genom 
de rådande familjerelationerna och i den omgivning där den uppstått. Med det 
inlärningsteoriska synsätt som de grundar sitt arbete på kan man bli betingad på 
vad som helst och det är det som har hänt personer med en ätstörning i den miljö 
och de relationer de kommer från. Genom att ta patienten helt ur sitt 
sammanhang så har de inte det stimulus som gör att de fastnar i det ätstörda 
beteendet. Mandos utveckling är bland annat ett resultat från William Gull, den 
brittiske doktor som ansetts vara den som gett AN dess namn i slutet av 1800-
talet, då man hade ett renodlat beteendevetenskapligt synsätt på sjukdomen. 
Forskarna framhåller att Gull behandlade sina oroliga patienter med värme, mat 
och en skvätt konjak men familjen skulle hållas utanför behandlingen. I Garner & 
Garfinkel, (1997) citeras Gull; “The patients should be fed at regular intervals and 
surrounded by persons who would have moral control over them; relations and 
friends being generally the worst attendants” (s.5). 
 
SCÄ påtalar vikten av att stärka familjerelationerna och att eventuell reparation av 
otryggt anknytningsmönster hos barnet/ungdomen kan få äga rum under 
behandlingen. Det sker mycket arbete med det relationella, med samspelet inom 
familjen förutom själva ätstörningsbehandlingen.  Då familjen bor med sitt barn 
dygnet runt tillsammans med vårdpersonal så det blir ett tätt och intensivt 
samarbete och behandlaren blir på så sätt en del av familjesystemet under 
behandlingstiden. Behandlarens roll är att peppa och visa föräldrarna alternativa 
relationella strategier och det blir en form av modellinlärning. 
 
8.2.7 Vem som är experten 
Mando ser sig själva som de som är experterna och hävdar att det många gånger 
kan vara en stor lättnad att som anhörig få bli avlastad och få släppa på kontrollen 
genom att låta behandlaren på få ta över och låta personalen få ta expertrollen. 
Det framgår i intervjuerna att de ofta tar emot familjer med barn/ungdomar som 
varit sjuka länge, som kommer från tidigare misslyckade behandlingar. Problem 
uppstår enligt Mando bara när föräldrar inte vill släppa på den kontrollen, vilket 
de ser som ett medsjukligt drag.  SCÄ, som lutar sig mot den familjeterapeutiska 
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traditionen, lägger fokus på att med strukturella metoder lära föräldrarna att ta 
ansvar över behandlingen och med systemiska metoder ge positiv feedback, 
konstruktiv kritik på handlingar som sker i vardagen så kan bli stärkta sina 
föräldraroller också detta i linje med den rådande familjeterapiforskning (Le 
Grange et al., 2011). Man strävar efter detta och att ha en jämlik relation mellan 
föräldrar och personal men att det också är svårt ibland när det finns 
förväntningar från familjens sida att personalen ska ta expertrollen.  
 
8.2.8 Upplevelsen hos de anhöriga av detta arbetssätt 
Personalen på Mando beskriver i intervjuerna att en del av de anhöriga upplever 
blandade känslor inför och under behandlingen men att många beskriver en 
lättnad när Mando tar över och att familjen upplever en återgång till ett ”normalt” 
familjeliv igen, efter en period av att ha låtit sjukdomen regera i hemmet. 
Familjesystemet beskrivs vara uttröttat efter en lång tids sjukdom. Lättnaden av 
att bli avlastade blir stor men också att bli förklarade för att denna sjukdom inte 
har något med familjen att göra. Personalen på SCÄ menar att det 
familjeterapeutiska arbete som hela familjen går igenom under behandlingen kan 
upplevas vara tuff initialt men att det kan leda till existentiella insikter om hur de 
lever och de kan få en slags nystart som familj, att detta arbete kan leda till friskare 
relationer på flera plan. Återigen blir de olika synsätten i det systemteoretiska och 
inlärningsteoretiska perspektiven tydliga. 
 
De likheter som kan synliggöras är att båda klinikerna alltid prioriterar renutrition 
initialt i behandlingen. Att så snabbt som möjligt stoppa svälten och påbörja en 
normalisering av vikt och måltidsordning men det är föräldrarna som ansvarar för 
det på SCÄ och behandlarna på Mando.  En annan gemensam nämnare är att 
båda arbetar relationellt i det avseendet att de har som ambition att skapa en stark 
allians mellan inblandade parter samt att skapa ett förtroende för behandlaren och 
konceptet för att kunna åstadkomma ett positivt behandlingsutfall. På Mando sker 
det i dyaden mellan behandlare och patient medan på SCÄ i triaden där även de 
anhöriga har en plats. Inom denna kontext kan en eventuell reparation av otryggt 
anknytningsmönster få ske hos ungdomen, på ena kliniken är detta ett uttalat 
delmål, på den andra inget som lyfts upp som ett terapeutiskt värde men att 
alliansen är viktig. 
 
Sammanfattande reflektioner 
Utifrån ovanstående resonemang väcks funderingar hos författaren om vilka 
kliniska implikationer detta får gällande lika vård.  Hur tänker man kring de 
kliniska riktlinjer för utredning och behandling av ätstörningar som finns? Vad är 
det som avgör om man som patient och familj hamnar hos den ena eller den 
andra vårdgivaren? Konsekvenserna för personen och dess nätverk kan ju bli 
mycket olika. En variabel som inte togs med i denna undersökning var 
sjukdomsduration och tidigare behandlingar hos de patienter som informanterna 
uttalade sig om. En av behandlarna på Mando uttryckte i intervjuerna att de ofta 
får patienter som varit sjuka länge och som kommer från tidigare behandlingar 
som misslyckats. Kan det vara så att fler patienter som varit sjuka en längre tid 
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och som kanske misslyckats i tidigare behandlingar kommer till Mando – och 
flertalet av de som kommer in på SCÄ:s  familjevårdsavdelning kommer för första 
gången? Detta kan ha något att göra med att patient och föräldrar kanske kan 
uppskatta en vårdfilosofi som är annorlunda mot vad de tidigare stött på. Sett ur 
den synvinkeln kanske det är till en fördel att de kompletterar varandra?  Att det 
kan vara positivt med ett varierat utbud och att patienter med sina familjer kanske 
gör aktiva val och söker sig till olika kliniker beroende på de behov som råder.  
 
När man ser på utvecklingen av ätstörningsområdet framgår det tydligt hur vissa 
idéer och teorier både gällande orsaker och behandling periodvis har dominerat 
och att det behövs mer forskning. Kanske behövs många perspektiv, det finns 
inga enkla förklaringar.  Det finns idag en bred konsensus om att ätstörningar är 
komplicerade tillstånd där en stor uppsättning faktorer samspelar och leder till den 
varierande kliniska bild som patienterna uppvisar. Kanske inser man att det inte 
finns en metod eller teori som räcker för att tillgodose alla patienters behov. 
Istället går kanske utvecklingen mot en bättre förståelse av för- och nackdelar med 
olika koncept och behandlingsmetoder och hur dessa kan användas för att uppnå 
en bra vård. Detta förutsätter dock att företrädare för olika kliniska traditioner 
och skolbildningar kan mötas i ömsesidig nyfikenhet – i motsats till dogmatisk 
misstänksamhet och lönsamhetsintressen kan nya upptäckter göras.  
 
8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Intressant vore att i en framtida studie genomföra en bredare studie och jämföra 
fler behandlingskoncept på olika kliniker för att få in information om patienterna 
och de anhörigas upplevelser av familjens roll och delaktighet under 
behandlingen. Detta skulle kunna användas som underlag för fortsatt fördjupning 
kring frågeställningen om familjens delaktighet haft betydelse för tillfrisknande 
eller om skillnader finns mellan hur olika familjefaktorer påverkats beroende av 
den behandling som erbjudits. Intressant skulle också vara att titta på om 
familjerna gör aktiva val när de söker sig till olika vårdgivare utifrån de olika 
koncept som erbjuds och det behov som råder i familjen. 
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Bilaga 1 
INTERVJUGUIDE 
 
Formella frågor 
 
1. Beskriv behandlingskonceptet på den klinik du jobbar på. 
 
2. Hur ser ni på kliniken på familjens roll under behandlingen av barn/ungdomar 
under 18 år med AN? 
 
3. Hur är familjen delaktig? 
 
4. Varför arbetar ni på detta sätt? 
 
5. Vad vill ni nå för behandlingseffekter genom ert sätt att arbeta med familjen? 
 
6. Vad anser ni är verksamt för ett positivt behandlingsutfall gällande familjen 
roll? 
 
7. Finns det specifika behandlingsinsatser som riktar sig till familjen? 
 
Personliga frågor 
 
8. Är detta sätt att arbeta på som du tycker är bäst eller skulle du vilja göra på 
något annat sätt? 
 
9. Finns det några svårigheter med detta arbetssätt? 
 
10. Hur kan relationerna se ut under behandlingen?( Mellan anhöriga, patient och 
dig) 
 
11. Hur tror du det blir för familjen när utomstående(vårdpersonal) kommer in i 
den privata sfären i familjesystemet och intervenerar kring måltider, vikt etc? 
 
12. Hur ser du på relationen mellan anhöriga och dig som behandlare? Vem är 
experten? 
 
13. Hur tror du de anhöriga ser på sin roll/delaktighet? 
 
14. När de kommer till behandlingen, hur tror du de upplever sina behov och 
förväntningar? 
 
15. Hur är det för dem under behandlingen tror du? 
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16. Hur blir det när ens barn läggs in på en ätstörningsklinik tror du?  Vad kan 
hända med den anhörigas tro på sin egen förmåga att kunna hjälpa sitt barn? 
 
17. Hur tror du det kan bli vid behandlingens slut för patienten och för familjen 
när alla är hemma igen? 
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Bilaga 2 
INFORMATIONSBREV 
 
Hej och tack för att Du vill delta i denna undersökning! 
Det är mycket värdefullt att få ta del av era tankar och upplevelser. 
 
Syfte 
Undersökningen genomförs inom ramen för den legitimationsgrundande 
psykoterapeututbildningen i systemisk familjeterapi vid S:t Lukas 
utbildningsinstitut/Ersta Sköndals högskola och skall utgöra grunden för en C- 
uppsats. Den skall resultera i en kvalitativ studie där jag avser att utforska hur 
vårdpersonalen ser på AN samt på familjens roll och delaktighet under 
behandlingsarbetet för barn/ungdomar. 
 
Undersökningsmetod  
Ambitionen med denna studie är att få en djupare mer nyanserad beskrivning av 
familjens roll och delaktighet. Följande punkter kommer att ligga grund till 
intervjun som kommer att ta ca 1 timme. 
-Hur går det till, vad består delaktigheten av?  
-Hur tror personalen att familjen upplever sin delaktighet?  
-Är den av värde? Om inte, varför? 
 
Fokus är inställt på den unga patienten i sitt sammanhang, på relationer, 
kommunikation, samspelet mellan patient, familj och vårdpersonal. I intervjun ges 
utrymme att tillsammans vidareutveckla och fördjupa dessa teman.  
 
Deltagande, nyttjande och konfidens 
Du väljer själv om Du vill vara anonym. Personuppgifter och namn som 
framkommer i intervjuerna avses att fingeras. Uppsatsen kommer i första hand att 
nyttjas inom utbildningen men även att vara offentligt tillgänglig.  
 
Praktiskt genomförande 
Intervjun genomförs på plats som överenskommes med respektive deltagare. 
Intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas och skrivas ut. Efter färdigställd 
och redovisad uppsats makuleras allt inspelat och skriftligt ursprungsmaterial. 
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till mig. Tel: xxxxxxxxx 
Vänliga hälsningar 
Jenny Nordqvist 
  
 


