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Sammanfattning: 

 

Inledning: Inom ätstörningsbehandling arbetar man ofta i tvärprofessionella team, 

olika professioner med olika teoretisk kunskap och inriktning. Finns det egentligen 

någon gemensam bas dem emellan och vad skulle den kunna vara? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns en gemensam bas mellan 

professioner i arbetet med ätstörningspatienter.  

Frågeställningar: Finns det någon gemensam bas olika professioner emellan inom 

ätstörningsvården? Om, hur skulle den kunna tas till vara? 

Metod: Studien är kvalitativ. Fem personer med olika professioner inom 

ätstörningsvården intervjuades; en arbetsterapeut, sjuksköterska, dietist, 

psykolog/psykoterapeut och en sjukgymnast.   

Resultaten: Resultatet i denna studie visar att det hos terapeuterna finns en samsyn 

i relation till ätstörningsproblematik, dess uppkomst, vård och behandling, baserat 

på affekternas roll. En del av problematiken hos den ätstörda handlar om känslor 

och affekter som behöver hitta rätt känslomässiga uttryck istället för att ta sig 

uttryck genom maten. Den egna viljan och motivationen till att bli frisk finns med i 

mötet med patienten i form av motivationsarbete oavsett profession.  

Slutsats: För att ätstörningsbehandlingen ska nå framgång är det viktigt att det hos 

patienten finns en motivation till att bli frisk, att patienten får förtroende för 

behandlingen och lär sig att känna igen känslor och affekter. 
 

Nyckelord: Ätstörningsbehandling, problematik, tvärprofessionella team, 
förändringsprocess och relation. 

 

Abstract: 

Introduction: In the eating disorder treatment you work most often in 

interdisciplinary teams, different professions with different theoretical knowledge 

and specialization. Is there really any common ground between them, and what 

would it be? 

Purpose: The purpose of this qualitative study is to investigate if there is a 

common ground between professions in the process of eating disorder patients. 

Questions: Is there any common ground between various professions within the 

eating disorder treatment. If, how could it be utilized? 

Method: Five people with different professions within the eating disorder 

treatment were interviewed, an occupational therapist, nurse, nutritionist, 

psychologist / psychotherapist and physiotherapist.  

Results: The results of this study show that the therapists there is a consensus in 

relation to the eating disorder problems, des emergence, care and treatment. Their 

willingness and motivation to get healthy is with the meeting with the patient in the 

form of motivational work regardless of profession. A conclusion of the study is 

that the base between professions and what unites the different professional groups 

are thoughts about the affect of the role in terms of development and treatment. To 

deal with the issue of the eating disorders is about feelings and emotions that need 

to find the right emotional expression instead of being expressed through food.  

Conclusion: For eating disorder treatment to achieve success, it is important that 

the patient´s motivation to be healthy, the patient gain confidence in reading and 

learn to recognize feelings and emotion. 

 

Keywords: Eating Disorder Treatment, problems, interdisciplinary teams, change, 

and relationship. 
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1   Inledning 

Då det gäller behandling för personer med en ätstörning finns det flera olika 

behandlingsmetoder att använda sig av. Den forskning som finns visar att nästan all 

behandling vad gäller att minska ätstörningssymptom är effektivare än ingen behandling 

alls (Clinton & Norring, 2002). Men vad är det som är effektivt? Är det så att det som är 

effektivt är detsamma i olika behandlingar. Skulle en gemensam bas, i vilken all 

ätstörningsvård kunna tänkas utgå ifrån vara önskvärt vad gäller vård och behandling? 

Olika paramedicinska professioner ingår, såsom arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, 

psykoterapeut men också sjuksköterskor och deras olika teoretiska bakgrund och 

profession. Finns det här något som förenar dessa olika professioners tankar kring 

behandling av ätstörningar? Det borde vara av vikt att samla denna erfarenhet och 

eventuella konsensus för att kunna göra förbättringar i vården av personer som lider av en 

ätstörning. Men att också använda denna nya kunskap som en förenande kunskap emellan 

professionerna och för att öka förståelsen mellan yrkesgrupper som arbetar med 

ätstörningar.  

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns en gemensam bas mellan professioner i 

arbetet med ätstörningspatienter. 

 

2 Teoretisk bakgrund 

Med ätstörning menas att det föreligger ett viktkontrollerande beteende och/eller en 
störning i ätbeteendet. Dessa beteenden ska i sig orsaka en försämrad fysisk hälsa och/ 
eller ett försämrat psykosocialt beteende. Ätstörningen ska inte heller vara sekundär i 
förhållande till en ångeståkomma eller medicinsk åkomma (Clinton & Norring, 2002). 
Det finns enligt DSM (American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical manual 
of mental disorder, 2014) tre olika ätstörningsdiagnoser: Vid diagnosen Anorexia nervosa 
har personen en undervikt men ändå en rädsla att öka i vikt, att bli tjock. Personen har en 
störd kroppsuppfattning och där menstruationen är utebliven. Bulimia nervosa förknippas 
med återkommande episoder av hetsätning och kompensatoriskt beteende i form av 
kräkningar. Vid en Ätstörning UNS uppfyller personen inte alla kriterier för en Anorexia 
eller en Bulimi. 
 
Det finns inget entydigt orsakssamband vid uppkomst av ätstörningar. Dock har forskning 
kunnat visa på faktorer som har ett samband med utvecklingen av ätstörningar hos den 
enskilde. Runt en person kan finnas saker i miljön, såsom värderingar, att man rör sig i en 
viss riskgrupp som exempel vissa idrotter, att familjesystemet kan vara en bidragande orsak, 
trauma eller biologiska och genetiska faktorer. De individuella skillnaderna för en person 
som utvecklat en ätstörning är stora (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2005). Det finns 
många olika behandlingsalternativ för personer med en ätstörning. Psykoterapi är en av 
delarna i behandling, men behandling med sjukgymnastik, arbetsterapi, psykopedagogisk 
behandling, nutrionsbehandling, medicinering men också självhjälp är vanliga 
behandlingsalternativ och det är inte ovanligt att man behandlas med olika alternativ 
samtidigt.  Behandling sker individuellt, i grupp eller till familjen. Grunden för en 
behandling där ett förändringstillstånd sker handlar till stor del om att bygga en 
förtroendefull behandlingsrelation. För att möjliggöra detta vid arbetet med ätstörnings 
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patienter handlar det till en början om motivationsarbete.  De allra flesta 
behandlingsmetoderna är effektivare än ingen behandling alls(Clinton & Norring, 2002). 
 

2.1  Allians/Relation 

Clinton & Norring (2002) beskriver att relationer behöver byggas upp, utvecklas och bli 
hållbara och att en viktig del i att tillfriskna handlar om anknytningsprocessen där en trygg 
bas av relationer behövs för att kunna ersätta relationen till symptomet. All psykoterapi 
bygger på relationen mellan terapeut och patient. Om det är behandlingsrelationen i sig 
som är läkande, eller om behandlings relationen är en förutsättning för att terapins 
egentliga behandlande faktorer ska vara verkande är olika skolors skilda tankar kring 
terapirelationen. Det man kan se i forskningen är att alliansen har betydelse för utfallet, att 
en god allians är oumbärlig men inte tillräcklig (Wampold, 2012). Holmkvist (2008) skiljer 
på allians och relation, där alliansen inte anses vara detsamma som terapeutisk relation utan 
en aspekt av den terapeutiska relationen. 
Det som utgör den terapeutiska komponenten i den tidiga behandlingsprocessen är 
behandlarens förmåga att uthärda och att inte ge upp i relation till motivationsbristande 
patienter.  
 
De psykiska svårigheter som kommer till uttryck genom en ätstörning innehåller ofta även 
tillitsbrister. Detta kan ta sig i uttryck i den terapeutiska situationen där patienten blir tyst 
och avvisande i kontakten och verklighetsförnekande. Här behövs att det efterhand sker en 
god känslomässig anknytning mellan behandlare och patient (Belin, 2007). Att knyta an till 
terapeuten kan vara terapifrämjande och leda terapin framåt enbart med hjälp av den nära 
relationen mellan behandlare och patient. För en patient som har svårt med närhet i 
relationer kan terapin fungera som ett sätt att få känna sig accepterad och i sig bidra till att 
man vågar närma sig sitt inre (Yalom, 2004).  
 

2.2  Anknytning 

Anknytningsteorin handlar om hur våra tidigaste relationer påverkar oss människor och hur 

vi genom livet förhåller oss i nära relationer (Fonagy, 2007). En bindningsgestalt, en 

anknytningsperson, är från det att ett barn föds, under uppväxten och i vuxen ålder en 

nödvändighet. Förmågan att våga utforska omvärlden och oss själva har sin början i 

anknytningen. Bindningsteorin kännetecknas av den biologiska funktionen som nära 

emotionella band som finns mellan individer vilket utgör en grundläggande komponent i 

den mänskliga naturen. I grunden är människan en social varelse med behov av andra 

människor för sin överlevnad (Bowlby, 2001). Anknytning handlar om att binda 

känslomässiga band mellan föräldrar och barn. Dessa band utgör grunden till hur barnet 

senare i livet skapar nära relationer (Holmkvist 2007). Anknytning beskrivs vara kulturfri. I 

alla kulturer som har undersökts, har spädbarn utvecklat en anknytning till en eller flera 

anknytningspersoner vid ungefär samma ålder (Karlsson, 2012). En trygg relation mellan 

barnet och en eller flera anknytningspersoner ger barnet goda förutsättningar för 

intersubjektivitet. Den trygga basen kan bli en del av barnet själv (Bowlby, 2001).  Det som 

karaktäriserar en trygg anknytning är barnets positiva erfarenheter av samspel och att det 

genom detta har internaliserat goda erfarenheter som möjliggör en förmåga och trygghet i 
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att utforska sig själv och sin omgivning (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm 

Mothander, 2006). 
 

2.3  Affekter  

Anknytningsteorins olika begrepp kan omformuleras i termer av affektreglering (Fonagy, 
2007). Genom affektivt samspel mellan barnet och dess anknytningsperson ges barnet 
möjlighet att uppleva sina affekter, men även få förståelse för hur upplevelsen av känslan är 
och hur den kan uttrycka densamme. Barnet utvecklar en omedveten kunskap kring vem 
den är och hur man relaterar och samspelar med andra. För att barnet ska lära sig att tolka 
och svara på sina affekter på ett adekvat sätt behöver anknytningspersonens bemötande 
grunda sig på förståelse och bekräftande av barnets affekter (Stern, 2000). På samma sätt 
utgör detta anknytningssystem en grund för barnet, att skapa relation med andra, och att 
spegla sig och läsa av sina anknytningspersoners affekter (Bowlby, 2001). Affekterna är 
upphovet till grundläggande motivation hos människan (Lilliengren, P., Lindert, 
P.,Bergsten, K., Pettersson, K.,Hellqvist, L. & Almebäck, L. 2015). I affektteorin skiljer på 
affekt, emotion och känsla och beskriver affekterna som både psykologiska och biologiska 
system (Tomkins, 1991). Affekter kan sägas ha en ursprunglig funktion i form av skydd, 
när känslan som blivit igång triggad av affekten försvinner också affekten. Vid en 
affektstörning fungerar inte detta system. Att identifiera affekten handlar om en förmåga 
att känna igen vad vi känner (Wennerberg, 2012). För att utveckla en mentaliserande 
hållning krävs att det utvecklas en förmåga till att förhålla sig till sin inre och yttre 
verklighet i form av psykisk ekvivalens och låtsasläge (Ryden & Wallroth, 2008).  
 

2.4  Team 

Att samla kompetens inom olika områden i tvärprofessionella team är den naturliga följden 
av en vilja att möta upp behovet vid komplicerade problem. Det tvärprofessionella teamet 
är det organisatoriska svaret gällande behovet kring mångsidigt samarbete omkring enskilda 
patienter. I det tvärprofessionella teamet äger professionerna tillsammans en bredd av 
kunskaper. I teamet ökar också förståelsen för och kunskapen om andra områden och 
medför ett ökat lärande genom kontakt med andra professioners kunskap och metoder. De 
tvärprofessionella teamens uppgift är att utifrån sina olika professioner diskutera sina 
tolkningar av en patients problematik för att nå en delad förståelse. Men processen fram 
emot att bli enade är en process i sig, där motsättningar är det som är teamets största 
tillgång. Detta medför att det blir en lärande process och på så vis utvecklande (Thylefors, 
2013). Att arbeta i team innebär att professionens arbetsuppgifter kan utföras individuellt 
men att professionernas arbetsuppgifter är integrerade och att de har ett gemensamt mål. 
Teamet kännetecknas inte enbart av att det är flera professioner som arbetar tillsammans 
utan att de har ett gemensamt mål, att de samarbetar och kompletterar varandra (Lind & 
Skärvad, 2004). 
 

3 Tidigare forskning 

Svårigheten med studier som har gjorts kring ätstörningar är att de har stora variationer 
gällande förlopp och prognos. Dels förklaras detta genom variation gällande metod, vilket 
försvårar en jämförelse, dels försvårar den mänskliga mångfalden och framförallt de olika 
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behandlingsalternativen som finns och som verkar på olika sätt. Vid sökning på sökord 
ätstörningar och behandling på databaserna PEP och  PsychINFO hittades en rad olika 
artiklar och kliniska studier. 

Vid sökning i dessa databaser med sökord Treatment eating disorde and common to all blev det 

634 träffar, begränsat till all forskning efter 2012 blev det 218 träffar och sökordet day lades 

till blev det 49 träffar. Relevansen i träffarna var liten.  

En ny söksträng på PEP gjordes med mer utarbetade sökord DE "Eating Disorders" OR DE 

"Anorexia Nervosa" OR DE "Binge Eating Disorder" OR DE "Bulimia" OR DE "Hyperphagia" 

OR DE "Kleine Levin Syndrome" OR DE "Pica" OR DE "Purging (Eating Disorders)") AND 

(DE "Occupational Therapists" OR DE "Psychotherapists" OR DE "Nurses" OR dietitian* OR 

dietician* OR physiotherapis*) sökningen gav 133 träffar varav 91var Peer 

Rewiewd/vetenskapligt granskade. Relevansen i träffarna var hög. 

  

3.1  Empiriska studier 

Mitchell, Klein, & Maduramente. (2014) utforskade nyttan med ett specialistteam i 
behandling av ätstörningar. I en kvantitativ studie jämfördes två grupper studenter, där ena 
gruppen enbart fick psykoterapi och den andra gruppen tillgång till specialist team. 
Resultatet tydde på att de som hade kontakt med hela teamet stannade i terapi längre. I en 
kvantitativ studie av Golan (2013) fokuserar man istället på processen vid 
tvärprofessionella team inom ätstörningsbehandling, fokus på processen från motstånd till 
tillfrisknande från en långvarig ätstörning. Behandlingen bestod av fem faser, varv den 
första fasen innebär att gå från förnekande till ett erkännande av sin sjukdom. I andra fasen 
från erkännande till klargörande av kognitiva attityder, för att sen i fas tre gå i riktning 
moten frisk inställning. I fas fyra ska patienten återta sitt liv och nå självständighet. När 
man kommer in i slutfasen, fas fem, innebär det att man är i riktning mot tillfrisknande och 
vidmakthållande av det man har uppnått. Nyckeln enligt studien till att skapa kvalitativ vård 
och behandling för personer med en ätstörningsproblematik är att koordinera 
tvärprofessionellt team, med kompetens kring problematiken. Studiens resultat visar på att 
antalet deltagare i studien som avbröt av var mindre än 10 %. Och dessa gjorde detta inom 
de två första månaderna. Behandlingslängden varierade från 15 månader upp till fyra år. 
Vid fyra års uppföljning var 65 % av patienterna som ursprungligen diagnostiserats med 
Anorexia Nervosa och 83 % av patienterna med Bulimi Nervosa fullt friska eller märkbart 
förbättrade. Alla som fullföljde programmet var efter avslutat behandling tillbaks på 
arbetsmarknaden. 
Zaitsoff, Pullmer, Cyr, & Aime. (2014) belyser alliansens betydelse vid behandling av 
ätstörningar. En genomgång av forskningsläget gjordes genom sökning på databaser, 
studier som inkluderades var studier där den terapeutiska alliansen och minst en annan 
behandlings variabel fanns med i en kontext av ätstörnings behandling. 19 studier 
identifierades där den terapeutiska alliansen ansågs vara en viktig faktor. Olika forskning 
visar på att den terapeutiska alliansen kan vara en särskilt nödvändig faktor rörande 
behandlingsutfall inom ätstörningsvården. Vid Anorexia Nervosa kan man i forskningen se 
ett utfall som associerar med den terapeutiska alliansen, vid Bulimi Nervosa eller 
hetsätnings störning behöver den terapeutiska relationen vidare beforskas. Fortsatt 
forskning kring symptomreduktion och terapeutisk allians efterfrågas.  
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Relationen mellan terapeut och patienten har betydelse som en verklig del av terapin. 
Relationen i sig kan vara svår att bedöma då den uppstår i mötet mellan de som skapar den 
(Holmkvist, 2008). I en kvalitativ studie har man studerat tidigare forskning kring den 
terapeutiska relationen mellan sjuksköterskor och lågviktiga ätstörningspatienter, 
diagnostiserade som Anorexia Nervosa och vårdades på sjukhus.  Där man kan se att 
någon form av terapeutisk relation existerar på ätstörningsavdelningar, men verkar vara 
mer relaterad till moderlighet och en vilja att skydda lågviktiga patienter från svält, att 
sjuksköterskan tar ansvar för behandlingen av en motsträvig patient och att relationen 
snarare är kopplad till den enskilda än till ett team (Wright, 2010). 
 
Clinton och Norring (2002) har samlat forskning sen ett tiotal år tillbaka kring ätstörningar, 
både gällande diagnostik och bedömning, kring förekomst och des uppkomst samt 
behandlingsutfall, hur förlopp ter sig och hur prognosen ser ut. Resultatet av denna 
forskning är svår att generalisera utifrån att man studerat selekterade kliniska urval inom 
specialistvård. Kontrollgrupperna har sällan varit psykiatriska vilket gör bedömningen om 
resultaten är specifika för ätstörningar eller psykiatriska diagnoser i allmänhet är 
svårbedömt. Vad man kan se gällande förekomst och uppkomst är att risken att drabbas av 
anorexi är ungefär 1 %, vanligare är dock bulimi där risken att drabbas är 4-5%. Det 
resultatet visar på gällande behandlingsutfall är att behandling i de flesta fall hjälper och att 
det sällan finns hopplösa fall. 
 
 

4 Frågeställningar 

 
Hur ser olika professioner på ätstörningsvården gällande problem, behandling och process?  
 
Vad förenar professionerna gällande ätstörningsvården?   

 
 

5     Metod 

 

5.1     Undersökningsdeltagare 

Deltagarna har varit fem stycken personer med olika professioner, yrkesverksamma på en 
ätstörningsklinik, fyra kvinnor och en man. En deltagare är arbetsterapeut, en deltagare är 
sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri, en sjukgymnast, en dietist och en 
psykoterapeut utbildad psykolog. En av deltagarna är legitimerad psykoterapeut i 
psykodynamisk psykoterapi med inriktning på barn och ungdomar, två av deltagarna har en 
Steg 1 utbildning, varav en är i KBT och en i Psykodynamisk psykoterapiutbildning. 
Samtliga har mer än 10 års erfarenhet av att arbeta med personer som har en 
ätstörningsproblematik, samt erfarenhet av att arbeta på en mottagning med ett flertalet 
olika professioner som samverkar.  
 
Den urvalsmetod som har valts har varit utifrån tillgänglighetsurval. Det finns ett antal 
kliniker i Sverige som bedriver ätstörningsbehandling i Öppenvård med tillgång till 
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dagverksamhet. Två av dessa blev tillfrågade om att delta i studien, varav en tackade ja. 
Deltagarna valdes utifrån profession, utbildning och erfarenhet. Förfrågan gjordes via mail 
till fem stycken som utefter kriterierna var aktuella. Alla fem var positiva till att delta i 
studien. En kvalitativ representativitet uppnåddes då fem av de tillfrågade var positiva till 
att delta i studien. 
 
 

5.2   Datainsamlingsmetoder 

Inom den positivistiska vetenskapsteorin ställs krav kring att fakta ska vara observerbar och 

objektiv. Inom hermeneutiken försöker forskaren att förstå ett fenomen snarare än att 

förklara det som inom det positivistiska synsättet (Langemar, 2008). I den kvalitativa 

forskningen utgår man ifrån samspelet mellan människor. I den kvalitativa metoden utgår 

forskningen från intervjuer med syfte att finna en djupare förståelse genom att ta del av 

upplevelser, erfarenheter och kunskap inom det området för forskningen (Olsson & 

Sörensen 2002). Då studien har för avsikt att fånga essensen av olika professioners syn på 

vad som är verksamt inom ätstörningsbehandling kommer föreliggande studie att utgå ifrån 

ett hermeneutiskt forskningsperspektiv utifrån kvalitativ metod. Metoden anses kunna nå 

validitet och det vetenskapliga värdet för denna studie har bedömts vara sannolikt.  

Kvalitet, trovärdighet och meningsfullhet är det man i kvalitativ forskning lägger in i 

begreppet validitet. Viktiga bidrag vad gäller att uppnå validitet i kvalitativ metod är 

öppenhet i processen, närhet och distans, reflektion och en öppenhet gällande 

förhållningsätt, även när det kommer till analysen bör den vara systematiskt uppbyggd. Hur 

dessa delar utförs i forskningsprocessen är avgörande för hur god validitet uppnås 

(Langemar, 2008). Det kvalitativa tillvägagångssättet är den metod som ska ge svar på 

frågeställningarna. I kvalitativa studier är det viktigt att man har en närhet till det problem 

man ämnar undersöka, det är vanligt att forskaren själv deltar i insamlandet av 

informationen, insamlandet kan ske med hjälp av intervjuer. Av betydelse är att 

intervjuaren och den som intervjuas, deltagaren, känner att de kan samspela och att 

deltagaren känner förtroende för den som intervjuar (Olsson & Sörenssen, 2001).  

 

En god reliabilitet uppnås om att studien är möjlig att upprepa genom samma metod och 

med samma intervjufrågor där resultatet bli likartat (Kvale & Brinkman, 2010). Langemar 

(2008) menar att reliabilitets begrepp i kvantitativ metod står för tillförlitlighet i mätningar, 

vilket inte sker i kvalitativ metod. Att dra en gräns mellan reliabilitet och validitet i kvalitativ 

metod inte meningsfullt.  

 
Genom att använda halvstrukturerade intervjuer, där man inte har ett helt öppet samtal 
men inte heller en helt strukturerar intervjuformulär kan studien fånga intervjupersonens 
egna erfarenheter och uttryckssätt. Intervjun kommer att utgå från en intervjuguide (Bil.1), 
med uppföljning av följdfrågor i det som uppkommer i den enskilda intervjun. De områden 
som intervjun ska täcka av är de olika professionernas tankar och upplevelser om vad som 
är verksamt och vad som kan tänkas hindra ett tillfrisknande. Men också relationens 
betydelse i behandlingen. Områden som allians, anknytning och motivation finns med att 
avtäcka genom intervjun.  
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5.3  Bearbetningsmetoder 

Som bearbetningsmetod för att analysera det inspelade intervjumaterialet används en 
tematisk analysmetod. Langemar (2008) beskriver den tematiska analysmetoden som en 
strukturerad metod. Där data struktureras utifrån olika teman, teman som i sin tur utarbetas 
utifrån det material som samlats in genom intervjuer. 
 
Första steget i denna process var att transkribera det inspelade materialet från tal till text. 
Här har studiens författare själv valt att transkribera intervjuerna. Genom detta förfarande 
blir övergången från tal till text också ett sätt att fördjupa sig i det insamlade materialet, få 
en närhet och att ordagrant så nogsamt som möjligt kunna följa det inspelade materialet i 
transformeringsprocessen. I denna process, från tal till skrift har allt material tagits med. 
Nästa steg i denna systematiska analys var att närmare kartlägga och strukturera det 
transkriberade intervjumaterialet. Materialet gicks igenom och analyserades först varje 
deltagare var för sig, där anteckningar och markeringar i materialet gjordes utefter de tankar 
som väcktes och utifrån frågeställningarna noterades i marginalen och strök under det med 
särskild relevans. Citat grupperades med intervjuguiden som bas. Därefter sorterades 
citaten och två teman började ta form. Dessa teman kom sedan att få undergrupper utefter 
det transkriberade materialet. Genomläsning av teman och undergrupper kom att ske med 
syfte vars relevans gentemot frågeställningarna värderades.  
 

5.4 Genomförande 

Det empiriska materialet samlades in genom intervjuer den 5:e och den 11:e mars 2015. 
Intervjuerna genomfördes på respektive deltagares mottagning. Intervjutiden som togs i 
anspråk var 45 minuter. Intervjupersonerna har mail ledes fått informationer kring att 
intervjuerna kommer bandas samt bakgrund och syfte med studien. Vid intervjutillfället 
informerades åter deltagarna kring bakgrund och syfte med studien, samt ramar kring 
intervjun såsom tid och inspelning av materialet. Deltagarna informerades vid 
intervjutillfället kring att intervjun utgår från en intervjuguide men med möjlighet att 
berätta fritt.  

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Enligt ”Lag om etikprövning av forskning som avser människor” (SFS 2003:460) ska en 
etisk prövning ske. Lagen innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser 
människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om 
samtycke till sådan forskning. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och 
respekten för människovärdet vid forskning. Riktlinjer angående forskningskrav samt 
individskyddskrav, att forskningen är till nytta för samhället och att deltagarna i 
forskningen inte utsätts för psykisk eller fysisk kränkning. Samtycke, konfidentialitet, 
nyttjande och information måste också tas i bejakelse. Information kring syfte med studien 
och tillvägagångssätt, eventuella risker med att delta och eventuella fördelar ges till 
intervjudeltagarna. Intervjudeltagarna informeras kring att deltagande är frivilligt och att de 
närhelst kan dra sig ur studien.  
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Intervjudeltagarna deltog i studien frivilligt och samtyckte till bandning av materialet inför 
intervjun. Information gavs före intervju start angående sekretess gällande det bandande 
materialet. Deltagarna upplystes om att de om de så önskar kan avbryta sin medverkan i 
studien. Intervjumaterialet kommer endast att användas i föreliggande studie. Deltagarna 
och författaren skrev under ett skriftligt medgivande om villkoren för deltagande.  
Det bandade materialet förvaras i ett låsbart skåp under studiens uppbyggnad och 
färdigställande för att sedan förstöras. Det bandade intervjumaterialet förvaras åtskilt från 
det transkriberade materialet.  
 
I det bandade materialet framkommer inga namn på deltagare eller referenspersoner i form 
av eventuella patienter. Inspelningsmaterial och det utskrivna materialet har avkodats. 
Deltagarna kommer enligt önskemål att få ta del av den färdiga studien.  
 

 

7 Resultat 

Efter analys framkommer två huvudteman. Ätstörningen med underkategorier samt 

processen med under kategorier. 

7.1 Ätstörningen 

7.1.1 Problematik 

7.1.2 Behandling 

7.1.3 Teorier 

7.1.4 Team 

7.2 Processen 

7.2.1 Förändringsprocessen 

7.2.2 Verksamma faktorer i förändringsprocessen 

7.2.3 Hinder i förändringsprocessen 

7.2.4 Relationen 

 

 

7.1   Ätstörningen 

Ätstörningsproblemtiken och dess behandling kan till stor del beskrivas i kontroll och 

bristen på kontroll. Problematiken ligger i att mista kontrollen över sitt ätande och i många 

fall sitt motionerande. En del av behandlingen bör således handla om att återta kontrollen 

över mat och ätande. Det framkommer ingen tydlig teoretisk bas i vilken vård och 

behandling tar sin avstamp. Det som framkommer är att teamet och utbytet professionerna 

emellan upplevs positivt och till gagn för patienterna i form av en helhetssyn gällande vård 

och behandling. 

 

7.1.1  Problematik 

En ätstörningsproblematik börjar ofta med en önskan om att leva sundare, äta nyttigt och 
få ett hälsosammare liv. Efter hand går all tid till tankar på mat och motion. Vid en 
ätstörning har personen förlorat kontrollen över sitt ätbeteende och svälter sig eller över 
äter med kompensatoriskt beteende i form av kräkning, laxering eller överdrivet 
motionerande. Detta för med sig även somatiska symptom som trötthet, frusenhet och 
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menstruationen som kan försvinna, men även mer psykiska problem som ångest 
tvångsmässighet, sömnsvårigheter och depression finns med i symptom bilden hos en 
person med en ätstörning.   

 

Terapeuterna menade att den centrala problematiken hos en person med en 

ätstörningsproblematik var affekter och svårigheten med att läsa av och reglera sina 

affekter. Maten och problemet med att svälta sig eller kontrollera mat och ätande på annat 

sätt kom upp som ett symtom snarare än som en del av den centrala problematiken.  

 

Spontant tycker jag att det är att tolka och härbärgera affekter. 

 

Jag tänker ibland att det handlar om en affekt störning, inte en affektiv störning som så men mer hur man 

reglerar sina känslor och affekter, att sluta äta, kräkas eller kontrollera ätandet blir ett sätt att reglera 

affekterna. 

 

Det är en fråga om att inte få rätt på sin affekter och uttryck. 

 

Terapeuterna ser affekter och känslor som en viktig del i problematiken, men ser också att 

den är en stor del av behandlingen mot det friska. Att bara jobba med maten och att nå en 

hälsosam och normal vikt anser terapeuterna vara viktigt, men för att behålla ett 

normaliserat tänkande kring mat och vikt så måste ett terapeutiskt arbete kring affekter, 

känslor finnas med.   

 

7.1.2  Behandling 

Olika behandlingsalternativ finns för personer med en ätstörning. Psykoterapi kan vara en 

av delarna i behandling, men behandling med sjukgymnastik, arbetsterapi, psykopedagogisk 

behandling, nutrionsbehandling som medicinering är också vanliga behandlingsalternativ 

och det är inte ovanligt att man behandlas med olika alternativ samtidigt. På frågan kring 

att behandling i allmänhet inte kopplas till profession anser terapeuterna att det är viktigt 

att först häva svält och att komma igång att äta. Detta är en viktig del utifrån att en 

svältande person inte kan ta till sig terapi eller annan behandling såsom en person som får i 

sig tillräcklig föda och med en hälsosammare vikt. Men tydligt är att arbetet med att börja 

äta tillräckligt och regelbundet inte står för sig själv utan kombineras med annan 

behandling.  Kopplat till professioner kunde terapeuterna se sin del i behandlingen som en 

del i en helhet. 

 

Att jobba med att utforska och identifiera affekter och få koll på hunger och mättnad och lära sig känna 

igen dessa kroppsliga signaler.  

 

Att jobba med att äta tillräckligt, få kunskap om vad kroppen behöver för mängder, hela dagverksamheten 

är ju uppbyggd kring måltiderna i ” mat för en dag” så den finns ju med hela tiden. 
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I problematiken finns ju ett missnöje med kroppen och nedsatt kroppsuppfattning, att jobba med sig själv 

och att kunna relatera till andra. Sen blir det ju en målsättning att normalisera kroppsuppfattningen också 

om man tänker på storlek och form.   

 

Alla beteenden är ju centrala att försöka lösa. 

 

Den gemensamma basen i form av att arbeta i team tar terapeuterna upp som en del i 

behandlingen. Det finns en vinning i att arbeta tillsammans utifrån att man kan hjälpas åt 

och hitta en samsyn i hur man vill att behandlingen ska se ut i sin helhet men också i hur 

den ska vara individuellt anpassad till individen.  

 

7.1.3  Teorier 

Det man hade med sig var sin grundprofession med diverse vidareutbildningar som blev 

betydelsefulla, men framförallt visar det sig att den teoretiska utgångspunkten snarare har 

fokus på den patientgrupp man arbetar med.  Vissa teoretiska utgångspunkter angavs.  

 

Familjeterapeutiska eller psykodynamiska, att ge ett brett utbud. 

 

Inne i dagverksamheten har vi lite av ett miljöterapeutiskt perspektiv. 

 

Anknytningsteorin nämns vara en del av den teoretiska utgångspunkten.  Den trygga 

anknytningens betydelse betonas, dels vid problematiken dels som en del i hur 

tillfrisknandeprocessen kan se ut. Det hänger ihop med det terapeuterna tar upp som en 

svårighet hos en person med en ätstörning, att förstå sig på affekterna. Affektteorin tas 

också upp som en del i vad man har sin teoretiska utgångspunkt.  

 

 

Affektteorierna, Tomkings nio grundaffekter är en bra utgångslära, där man både kan se att det är en 

scen eller arena där dessa affekter uppstår samtidigt som kroppen kopplas på på ett sätt att börja förklara 

det, att utgå från affekter som blir känslor som blir emotioner, det kan förklara en del för mig och för 

patienten. 

 

 

7.1.4 Team 

Terapeuterna pratar kring teamarbete i positiva termer, att det tillför den egna professionen 
något och att det gagnar patienten. Det tas upp att det också finns svårigheter med att 
arbeta i team, att det ibland är slitigt att få ihop och att man faktiskt har olika utgångspunkt 
och gör lite olika saker. En annan svårighet som tas upp är att mottagningen växer. Man 
blir fler personal och det kan i sig vara en svårighet att få ihop en samsyn.  
 
Nyttan som beskrivs är att kombinationen av olika professioner är bra. Att det blir ett flöde 
och att man kan se hela människan.  
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Min profession är en del av en helhet, att se hela människan. Jag kan inte se till att patienten får alla delar 
hos mig, jag måste tänka att det finns andra professioner så att vi tillsammans ska ge patienten redskap, 
att koppla på de andra professionerna. Det behövs liksom ör att jag ska kunna jobba med min del, de 
andra bitarna behövs också. 
 
Att vi olika professioner jobbar ganska lika, att vi träffas regelbundet i teamet. Att vi är trygga i vår 
arbetsgrupp, att de professioner som behövs finns är bra för oss, men också bra för patienterna som slipper 
flänga runt. 
 
Vikten av att terapeuterna tillsammans har lång erfarenhet av att arbeta med problematiken 
tas upp, att de har en trygghet till varandra i arbetsgruppen utifrån att de har arbetat ihop 
en längre tid, de är samkörda. Patienterna får höra samma sak hos olika terapeuter men 
med lite olika ord. Vikten av att fungera ihop betonas och att de alla har god kunskap kring 
ätstörningar som en del i ett gott teamarbete.  
 
Vi är ett multidisciplinärt team, vi inte sitter ensamma med patienterna, det finns ett parallellarbete och vi 
understödjer en process framåt, vi försöker lösa samma problem. 
 
Det var svårare att jobba tidigare, för länge sedan då man var mer själv. Nu kan patienterna inte spela ut 
oss mot varandra lika lätt, vi har möjlighet att diskutera ihop oss och se vad som är bästa lösningen för var 
och en, individanpassat, alla kan hitta en terapeut här som dom passar med.  
 
Att vi jobbar i team, jag har mycket svårt att tänka mig att vi skulle kunna jobba ensamma, det går ju, 
men när det verkligen är en ätstörning och det är komplexa saker så tänker jag att det är den samverkan 
och den mångsynen som finns då i våra olika professioner som funkar. 
 

Handledningen tas upp som en del i att vara ett team, att man har en gemensam 

handledning som tillför teamet en samsyn kring patienterna. Men också egen handledning 

utifrån egen profession anses viktigt där man sedan kan delge sitt team i ett sätt att leda 

arbetet framåt och få mer förståelse för den patientgrupp man arbetar med.  

 

I teamet används också olika skattningsskalor för att bestämma om det rör sig om en 

ätstörning och hur den ser ut. Utifrån skattningarna kan man sedan i teamet diskutera 

vidare kring fortsatt vård och behandling för den enskilda patienten. Men en utgångspunkt 

är att ju sämre skick en patient är i rent somatiskt, med ett lågt BMI, ju svårare är det att 

erbjuda psykoterapi som behandling. Här tänker man sig att dagverksamheten och 

ätträning är en viktig början.  

 

Den gemensamma basen gällande teamarbete kan tänkas vara terapeuternas positiva tankar 

kring teamarbete, att team i sig är bra och gagnar både patienten och personalen som ingår 

i teamet i form av att det skapar trygghet. Teamet beskrivs av terapeuterna ges möjlighet till 

att se hela människan. Terapeuterna betonar vikten av att de i teamet har en lång erfarenhet 

kring problematiken och att teamet ser till helheten.  

Vi måste funka ihop, och det är en väldigt bra ingång. 
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7.2  Processen 

Från att vara sjuk i en ätstörning mot att tillfriskna betonar terapeuterna vara en svår 

process, inte en rak väg där alla kan behandlas med samma metod utifrån samma mall. 

Processen är en kurvig väg med många backar. Processen leds framåt genom kurvorna med 

hjälp av kunskap, erfarenhet och samsyn gällande ätstörningsproblematiken. För att 

processen ska leda framåt behövs förändring. Den viktigaste förändringen i början av en 

behandling är att ge kroppen rätt förutsättningar till att kunna förändras, detta genom att 

komma igång och äta. Att våga börja på behandling och känna sig trygg med sin behandlare 

är en viktig del i vad som är verksamt, hindrande kan vara bristen på motivation. Att få en 

trygg relation till sin behandlare betonas som viktigt. 

 

7.2.1  Förändringspocessen 

Mötet med personen med en ätstörningsproblematik är en stor del i förändringsprocessen. 

Det är viktigt att personen känner sig trygg och får sätta ord på känslor och tankar, samt 

börja prata om maten och få lov och hjälp att reflektera kring det. Terapeuterna ser att 

patienten behöver få en medvetenhet om sig själv, men en lågviktig person behöver börja 

äta för att kunna tillgodogöra sig behandlingen och därmed komma vidare.  

 

Man kan inte hoppa över ätandet och bara försöka förstå, det går inte jobba med affekter vid ett lågt BMI, 

så tänker nog alla här, sen kan man jobba med hur det är, problemet. 

 

Man behöver bryta svälten, hitta tillbaka till bra matvanor och jobba med det som stör. Man behöver se till 

att kroppen får vad den behöver. 

 

För att ges förutsättning för tillfrisknande behöver kroppen få näring genom att man 

kommer börja äta. Här betonas dagverksamhetens betydelse för vissa patienter som är i 

behov av psykoedukativa insatser som stöd i matsituationer. Men det poängteras att få 

träffa andra patienter med samma problematik och få prata om maten och det som är svårt. 

Dagverksamheten beskrivs av terapeuterna vara en del i behandlingen för många och att 

den ofta kan vara första steget mot ett tillfrisknande. Sedan kommer andra professioner in 

mer aktivt såsom psykoterapeut eller sjukgymnast.  Men terapeuterna menar att processen 

mot det friska handlar om mer än att just börja äta. Det som förenar i processen och som 

terapeuterna delar är att personen med en ätstörningsproblematik behöver få tillgång till 

sina känslor och lära sig att rätt läsa av dessa signaler som kroppen ger. Terapeuterna 

betonar vikten av att kunna vara i sig själv, med sig själv. Det betonas att det behövs en 

individanpassad behandling och att teamet i sig kan erbjuda detta. 

 

Det framkommer att det finns en samsyn gällande processen, också funderingar kring sin 

profession och vad som skulle kunna åstadkomma förändring utifrån just professionerna 

till vikten av att komma igång att äta. Nyttan av att vara i dagverksamheten för att 

normalisera mat och ätande betonas men även att nå en normalvikt och ge kroppen det 

den behöver.  
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Jag pratar inte mycket om vikten, utan att det är bra mat, att detta bör du äta för att kroppen ska må 

bra. 

 

Vikten av att vara ett team betonas och att man i de olika professionerna samverkan kring 

patienterna. Detta anses vara en del i att patienterna vågar släppa taget om ätstörningen och 

vågar förändra.  

 

Att kropp och knopp hänger ihop, det är det unika med ätstörningsbehandlingen, den somatiska biten. 

Att förstå att människan hänger ihop. För att må bättre behöver jag plocka ihop olika saker, där är min 

profession en del av det, jag kan inte se till att patienten får alla delar hos mig. Jag måste tänka att andra 

professioner som finns med tillsammans ger patienten redskap att bli frisk. Men för att jag ska kunna 

jobba med min del så behövs de andra delarna.  

 

Utifrån professionens perspektiv betonas alliansen och anknytningens betydelse för 

patientens förmåga att förändra, liksom vikten av kroppskännedom. Det anses viktigt att 

våga andas och bli bekväm i sin kropp, våga stå ut i känslan i kroppen då man kanske 

känner sig tjock och tycker att man ser hemsk ut.  

 

Patienterna behöver börja äta och tillföra kroppen näring för att en förändring ska vara 

möjlig, men näringen behövs i kombination med att arbeta med sina känslor och kunna lära 

sig kroppens signaler. Vikten av att kunna vara med sig själv i sig själv betonas och detta är 

en del i förändringsprocessen. 

 

7.2.2 Verksamma faktorer i förändringsprocessen 

Vissa personer med en ätstörningsproblematik behöver dagverksamhetens fyrkantighet 

medan andra behöver mer flexibilitet för att våga förändra. Att lyssna in patienten blir här 

en viktig del i processen och att man just anpassar efter vem det är man träffar blir en del i 

vad som är verksamt. Att kunna anpassa, att ge patienten möjlighet att få förtroende för 

någon, ses som en av teamets fördelar som gynnar patienten och tillfrisknandet. 

Terapeuterna beskriver att de som team kan se sina olika delar och kunskaper som 

berikande. Detta möjliggör att patienterna får förståelse för att de består av olika delar som 

hör ihop. Terapeuterna betonar vikten av att vara ett team med olika professioner som en 

viktig del i vad som är verksamt i ätstörningsbehandlingen. Framförallt är det viktigt att 

patienterna får höra samma sak av de olika terapeuter som de möter, att det finns en 

gemensam syn kring ätstörning och behandling av densamme och att man samverkar inom 

teamet. Detta innebär att man som terapeut kan se sin del i behandlingen men också lämna 

över och låta någon annan ta nästa steg mot ett friskare liv tillsammans med patienten. Som 

terapeut på kliniken har man lång erfarenhet, vilket i sig inger hopp då erfarenheten talar 

om att man kan bli frisk. 

 

Motivationen är en viktig del i tillfrisknandet, men många gånger är motivationen inte är 

tillräckligt stark att stå emot ätstörningen. Det är inte ovanligt att patienterna avbryter 

behandlingen för att komma tillbaka både två och tre gånger och då med en starkare vilja 

att bli frisk och en högre motivation till att stå ut i processen.  
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Det är den egna motivationen, vi gör nästan samma sak för alla och de som lyckats har hittat ett annat 

driv, ett annat mål i livet med värde som är värt att kämpa för, något som blir mer betydelsefullt än 

ätstörningen. Det är därför inte just vad jag gjorde, utan jag erbjuder men patienten behöver egen motivation 

och vara mottaglig. Där kan jag behöva vara drivande då en stor del är motivationsarbete. 

 

Jo det finns flera faktorer, kommer du så långt att du anar att det finns ett liv där ute så kommer 

motivationen, att återknyta relationer, kärlek, existentiella frågor, får man fatt i det så vill man ju 

fortsätta söka… 

 

Den egna motivationen beskrivs också ibland komma utav att man har ett sådant stort 

lidande i sin sjukdom att man tvingas att göra en förändring. För att möjliggöra för 

patienten att våga göra en förändring handlar det till en början om motivationsarbete.  

 

Det är ju det där att om man inte hittar den egna viljan och motivationen så blir det svårt, ätstörningen 

finns där av en anledning. 

 

Sen är det ju hela tiden en parallellprocess, att vara motiverad och vad är motivationsarbete. 

 

Den egna motivationen är inte alltid något som finns hos patienten. Många gånger är det 

inte heller så att patienten har sökt hjälp, utan har blivit dit tvingad av någon i familjen eller 

av en vän. Där behövs motivationsarbetet innan någon förändring ens är möjlig. Att ha sin 

familj eller ett nätverk av vänner och anhöriga som stöd runt omkring sig är faktorer som 

spelar in i processen mot det friska och hur den processen kommer att se ut. Om familjen 

har ett gott förhållande till mat och att man i familjen äter regelbundet ger ett annat 

utgångsläge än om hela familjen har ett dysfunktionellt ätbeteende. Här gäller det även de 

som inte längre bor med sin ursprungsfamilj. Har man tidigare goda erfarenheter under 

uppväxten kring mat och ätande ger det ett bättre utgångsläge i processen att bli frisk. En 

viktig faktor är att få till en förtroendefull relation, att som terapeut och patient få till en 

allians och ett möte där motivationen kan få gro som en start till vidare vård och 

behandling.  

 

Man förstår att det kan ta lång tid för nätverket att förstå vad en ätstörning är och vad det kan ställa till 

med. 

Den egna motivationen till att bli frisk är en stor del om behandlingen kommer att fungera. 

Men det är också vikten med teamets betydelse gällande vad som är verksamt i teamet 

vilket man kan ta tillvara olika kunskaper för att skapa en helhet. 

 

7.2.3 Hinder i förändringsprocessen 

Viljan att bli frisk finns hos de flesta av de patienter som kommer till mottagningen, men 

att hitta motivation och att våga gå emot ätstörningen är inte alltid så lätt. Många med en 

ätstörningsproblematik och en låg vikt har svårt att förstå och en oförmåga att förstå 

allvaret i sjukdomstillståndet. Viljan att bli frisk är inte synonymt med att vilja förändra, 
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börja äta eller våga gå emot ätstörningen. Här är sjukdomen i sig det största hindret för ett 

tillfrisknande. 

 

Ätstörningen i sig är ju ett hinder, den är väldigt stark, patienterna slutar innan de är friska då 

ätstörningen är för lockande och enklare att avbryta än att gå emot.  

 

Att gå emot ätstörningen och våga börja äta och göra en förändring beskrivs också vara 

svårare då man har varit sjuk i sin ätstörning under en längre tid, man är fast i ett mönster 

som är svårt att bryta. Här kommer nätverket in som en viktig del i processen då det 

underlättar processen om det finns ett gott stöd i nätverket runt den sjuka. Men lika väl 

som att nätverket är ett stöd om det är gott, lika väl kan det vara ett hinder om det inte 

fungerar. Hindrande är om familjen inte har ett normalt förhållningssätt till mat utan 

undviker kolhydrater och äter oregelbundet. Då kan det bli svårt för patienten att följa 

”mat för en dag” schemat och att våga börja äta av alla livsmedel. I dessa fall blir 

anhörigsamtal och familjen en del av processen. Hela familjen får hjälp med att få till en 

regelbunden och tillräcklig måltidsordning för att underlätta för patientens tillfrisknande.  

 

Hindrande kan vara att de inte har någon backup hemifrån eller att det aldrig har funnits en normal 

måltidsordning och vad man äter hemma. 

 

Ett hinder kan vara att det inte finns en övertygelse kring att livet kommer att bli så mycket bättre, 

rädslan för att börja äta är för stor. Men också en rädsla i att avslöja hur det verkligen är.  

 

Förutsättningarna beskrivs av terapeuterna vara viktiga men att den egna motivationen är 

avgörande för att underlätta och påbörja tillfrisknandet. Den där egna viljan och 

motivationen kan också periodvis under behandlingens gång variera. I perioder finns 

mycket motivation men att den snabbt kan försvinna. Här gäller det som terapeut och som 

team att finnas för patienten och fånga upp denna i situationen här och nu. Terapeuterna 

beskriver det vara en kritisk period vad gäller motivationen och risk för avbrott då en 

lågviktig person börjar återfå kontakten med sina känslor. Dessa känslor kan vara desamma 

som de som gjort att man börjat reglera och avstå från mat.  

 

Ibland orkar de inte mer utan avbryter då det känns för svårt. För svårt att börja äta och få alla känslor, 

känns enklare att hålla undan alla känslor genom att inte äta. Men då kan det vara så att de tar en paus 

och att de kommer tillbaka i behandling senare, att komma tillbaka är inget nederlag här. Men det är 

viktigt att vi som jobbar här förstår att det är svårt, att de inte manipulerar försjukdomen innebär ett stort 

lidande och är hindrande.  

 

Det är den bristande motivationen som är hinder i förändringsprocessen hos de patienter 

som kommer för behandling.  

 

7.2.4 Relationen 

Att skapa en god relation till ätstörningspatienter kan upplevas som svårt och i vissa fall 

nästan omöjligt. Men främjande för att få till stånd en god relation är att som terapeut vara 
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härbärgerande och lyhörd. Men också i arbetet med en person med en ätstörning som ofta i 

sig har en tillitsbrist handlar det om att inge trygghet. I mötet med patienterna ses själva 

relationen, att skapa en allians som betydelsefull och som avgörande för att mötet ska bli 

fruktbart och möjliggöra en terapi, att man som terapeut står ut och står kvar och inger 

hopp om förändring. En viktig aspekt i att få till en god relation är att visa på att man har 

kunskap om ätstörningar i allmänhet och att man har en tydlighet i vad som gäller i 

behandlingen.  

 

Vi måste funka ihop, och jag tror att det är en väldigt bra ingång. 

 

Jag tror ingen här underskattar relationens betydelse…  

 

En viktig del av den terapeutiska komponenten i den tidiga behandlingsprocessen är 

behandlarens förmåga att uthärda och att inte ge upp i relation till motivationsbristande 

och struliga patienter.  

 

Tror att det är bland det viktigaste, det handlar om tilliten, om sig själv, behandlingsmetoden är inte i 

centrum, utan i centrum är att kunna skapa tillit till varandra och kontinuitet, att det blir som man har 

sagt, här är tillit A och O. 

 

Jag tror att den är superviktig, jag kan ibland känna av att patienter testar av om jag går att lita på. Jag 

är ganska fyrkantig i min profession och i min person, tryggheten ligger i att jag står fast vid saker. Att jag 

tar kampen mot ätstörningen, det uppfattar patienten och det upplever jag som positivt, tryggheten och 

erfarenheten spelar roll, jag är inte rädd för ätstörningen och det tror jag patienten märker av, att jag står ut 

med ångesten. Jag jobbar tillsammans med patienten mot ätstörningen och inte mot patienten, på så vis blir 

relationen jätte viktig och patienten vågar att börja att förändra. 

 

Super viktigt. Tror inte att man kan jobba tillsammans om man inte har en god relation. 

 

Terapeuterna behöver lita på och se att en relation är möjlig och hållbar. Detta inger hopp 

om förbättring till patienterna. Terapeuterna beskriver på olika sätt tillgången till sig själv 

och sina känslor som en viktig del i tillfrisknandet. Det behövs tillgång till och för patienten 

en tillit till att våga visa sina brister och berätta hur det verkligen är för att ett genuint möte 

faktiskt ska blir möjligt. 

 

Jag tror att relationen är väldigt viktig, men också relationen i gruppen i dagverksamheten, att det funkar. 

Även i grupp så är det ju relation, trygghet. Man måste först skapa en relation, annars funkar det ju inte. 

 

Viktigt för att få tillstånd en relation och att hitta ett sätt att möta patienten är att visa att 

man är nyfiken på vem det är man möter, att skala bort och våga bortse från ätstörningen 

och möta personen i rummet. På mottagningen använder sig terapeuterna av ett 

mätinstrument gällande graden av relation och allians. Patienterna svarar på frågor gällande 

relationen, om man pratat om relevanta saker och om terapeutens stil matchar patientens 

förväntning. Man frågar också kring om är det något som terapeuten missat att fråga om 

och om samtalet har varit givande.  
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Terapeuterna menar att mötet med patienten innebär att få till stånd en allians, en relation. 

Här är terapeuternas förhållningssätt och lyhördhet inför mötet med varje individ en 

förutsättning för att få till stånd ett möte. Patienterna behöver få känna sig trygga, vilket 

möjliggörs av allians och relation, som i sin tur leder vidare till att patienten vågar visa hur 

det verkligen är.  

 

8 Diskussion 

8.1  Metoddiskussion 

Studien har varit en studie av undersökande karaktär. Metoden som har valts har varit den 

kvalitativa forskningsintervjun, vilken har lämpat sig bra vad gäller undersökningens syfte. 

Genom användandet av halvstrukturerade intervjuer har respondenternas egna erfarenheter 

och uttrycksätt fångats upp. Då syftet i den kvalitativa intervjun är att finna en djupare 

förståelse inom området som beforskas hade en studie med kvantitativ ansats som har till 

uppgift att förklara orsak och verkan inte samma lämplighet.  

 

Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån lämplighet för att uppnå studiens syfte. Det 

handplockade urvalet av personer som tillfrågades och sedermera intervjuades valdes noga 

ut då de ansåg ha förståelse och kunskap i områden som var tänka att täckas av vid 

intervjuerna. Intervjupersonerna valdes till en början ut då de alla har vidareutbildning i 

grundläggande psykoterapi och ändå besitter de olika professioner som studien var tänkt att 

fokusera kring. Här kan man se att det finns ytterligare professioner som läkare och/eller 

psykiatriker som skulle kunna bidra till en ytterligare dimension till studien. Urvalet gällande 

kön och ålder i studien var inte så varierande. En man och fyra kvinnor har intervjuats. 

Men det transkriberade materialet påvisar inte att detta skulle ha någon betydelse för vad 

som framkom i intervjuerna.   

 

Frågorna som ställdes vid intervjun var okända för intervjudeltagarna. Detta innebär att de 

tillfrågade inte hade tid att förbereda eller tänka igenom sina svar under en längre stund. 

Möjligt är att svaren hade blivit annorlunda vid en intervju där deltagarna på förhand hade 

frågorna. Här kom dom vartefter intervjun pågick. Nackdelen med att på förhand få 

frågorna kan vara att man missar det spontana vilket i denna studie inte var fallet.  

 

Genom att använda halvstrukturerade intervjuer, där samtalet inte var helt öppet men inte 

heller helt strukturerat möjliggjorde det för spontanitet och tillfälle att fånga upp och fråga 

vidare kring det som uppkom under intervjun. En nackdel med detta då studiens syfte är 

att fånga det som är gemensamt skulle kunna vara att transkriberingen och analysen av 

materialet försvåras. Att frågorna inte blir densamma i de olika intervjuerna. Det kan också 

finnas en möjlighet att material som hade varit till nytta för studien på så vis inte kommit 

fram på samma sätt som i en intervju där flexibilitet till detta inte är möjlig. 

 

De intervjuade var på förhand okända för intervjuaren, vilket kan skapa en osäkerhet i 

intervjun.  
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Förförståelsen till ämnet har bestått av erfarenheter från arbete med ätstörningsproblematik 

i öppenvård och i dagsjukvård. Denna förförståelse kan vara en nackdel då intervjuaren och 

intervjudeltagaren kan förutsätta viss kunskap som kanske inte finns. Fördelen kan vara att 

det kliniska arbetet med ätstörningsproblematik kan vara svårt för en oerfaren att sätta sig 

in i. Fördjupade intervjuer då med en stärkt validitet hade troligen uppnåtts om författaren 

hade haft mer kunskap och erfarenhet gällande intervjuteknik och intervjuförfarande. 

 

Som bearbetningsmetod har tematisk analys använts, där olika teman har utarbetats utifrån 

det inspelade och transkriberade materialet. Att analysera det inspelade och transkriberade 

materialet med hjälp av den tematiska analysen styrde hur materialet sedan tog form och 

presenterades. Intervjuaren har valt att själv transkribera materialet och på så vis kunnat få 

en fördjupning i materialet och få till nyanserna utifrån det talade som annars hade gått 

förlorat.  

 

Det inspelade materialet visade sig i intervjuerna ha en dålig ljudupptagning vilket gjorde 

transkriberingen till en lång och arbetsam process. Här hade modernare datateknik kunnat 

fungera bättre än diktafonen som låg till grund för inspelningarna. 

 

 

8.2  Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visar att det hos terapeuterna finns en samsyn i relation till 

ätstörningsproblematik, dess uppkomsts, vård och behandling. Terapeuterna är överens om 

att den terapeutiska relationen är en viktig faktor gällande vad som är verksamt i en 

behandling av en patient med en ätstörningsproblematik. Likväl framkommer det att 

förmågan och viljan att bli frisk hos en patient och den egna motivationens betydelse för 

behandlingsutgången finns med i mötet med alla som kommer till mottagningen för 

behandling. Just motivationsarbetet och mötet mellan terapeut och patient betonas som en 

viktig del i arbetet oberoende av profession. Professionerna fyller var för sig och 

tillsammans viktiga delar i processen mot det friska, viktiga delar som tillsammans bildar 

det pussel som blir helheten för patienten. Det är också just helheten som av terapeuterna 

betonas som gynnsamt vad gäller ett tillfrisknande. Vad gäller den gemensamma basen i 

form av teoretisk utgångspunkt spretar det lite mellan de olika professionerna. 

Återkommande blir tankar kring affekter och till viss del anknytningsperspektivet förutom 

den grund som ingår i var professions utbildning. 

 

 

8.2.1 Problematik och behandling 

Ett av resultaten i denna studie är affekternas betydelse vid förståelse för 

ätstörningsproblematik. Terapeuter tar upp patientgruppens svårighet att läsa av och reglera 

affekter som en del av grundproblematiken. Stern (2000) och Bowlby (2001) tar upp vikten 

av en god anknytning och betydelsen av att anknytningsperson samspelar med barnet för 

utvecklandet av förståelsen för sina egna affekter. Att barnet genom samspelet och 

anknytningspersonens intonande, bekräftande och förståelse för barnets affekter. Även 

Broberg m.fl. (2006) betonar kring den goda anknytningens betydelse för att ge ett barn 
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möjlighet att internalisera goda erfarenheter, vilket i sig ger förutsättning för att utforska sig 

själv och sin omgivning.  

 

Att identifiera affekten handlar om en förmåga att känna igen vad vi känner.  Det Bowlby 

(2001) och Stern (2000) skriver kommer också fram i resultatet i studien. Genom affektivt 

samspel mellan barnet och dess anknytningsperson ges barnet möjlighet att uppleva sina 

affekter, men även få förståelse för hur upplevelsen av känslan är och hur den kan uttrycka 

densamme. Barnet utvecklar en omedveten kunskap kring vem den är och hur man 

relaterar och samspelar med andra. För att barnet ska lära sig att tolka och svara på sina 

affekter på ett adekvat sätt behöver anknytningspersonens bemötande grunda sig på 

förståelse och bekräftande av barnets affekter (Stern, 2000). Terapeuterna beskriver ett 

avtrubbat känsloliv där man inte har tillgång till sina känslor då kroppen har en låg vikt. 

Svårigheter att känna igen våra mest grundläggande signaler såsom hunger och mättnad har 

helt gått förlorad, men att arbeta med dessa affekter, att bearbeta, utforska och lära sig att 

rätt identifiera dem är en viktig del i ätstörningsbehandlingen.  

 

Thylefors (2013) menar att man genom att samla kompetens från olika områden i olika 

professioner möter upp behovet som finns vid komplicerad problematik. Hit hör således 

ätstörningsproblematik. Här beskrivs teamet besitta en bredd av kunskap i form av de olika 

professionernas enskilda kunskap. Terapeuterna som Lind och Skärvad (2004) och 

Thylefors (2013) bekräftar att det tvärprofessionella teamets arbetsuppgifter kan utföras 

individuellt men att de är integrerade och har ett gemensamt mål. Resultatet i Mitchells 

(2014) studie att det genom att erbjuda olika professioner kunskap och behandling 

tillsammans och enskilt genom teamets kompetens visar på en bättre förmåga att fånga upp 

patienter i vård. Just kombinationen i teamet, att de är flera olika professioner som träffar 

patienten menar terapeuterna gör att det i behandlingen finns möjlighet att se hela 

människan. Att patienten kan få en känsla av att den hänger ihop genom samarbete mellan 

professionerna. Vinningen som kommer fram genom intervjuerna är inte bara 

patientrelaterad, utan att det finns en trygghet i att vara kolleger och att man har stöd i 

varandra i det många gånger svåra och turbulenta patientarbetet.  

 

8.2.2 Processen 

Terapeuterna tar fram den egna motivationen som en bidragande faktor till vad som är 

verksamt. På samma vis belyser terapeuterna bristen på densamma som det största hindret.  

I studien framkommer att terapeuterna ser som en viktig del av arbetet, att visa att de inte 

ger upp och att de inger hopp om att man kan bli frisk. Bland annat Clinton och Norring 

(2002) visar på vikten av patientens egen motivation, men också motivationsarbete i terapin 

som en del av att nå fram till en förändring. Belin (2007) betonar att en viktig egenskap hos 

terapeuter är förmågan till att uthärda och inte ge upp i arbetet med motivationsbristande 

patienter.  

 

I studien framkommer av det insamlade materialet att terapeuterna har en samsyn gällande 

relationens betydelse och vikten av att det uppstår allians som positiv för terapin. Yalom 
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(2004) beskriver det som att knyta an till terapeuten kan vara terapifrämjande och leda 

terapin framåt enbart med hjälp av den nära relationen mellan behandlare och patient.   

 

Studien visar att det många gånger kan vara svårt att få till en relation i den terapeutiska 

situationen med ätstörningspatienter. Där man lyckas handlar det ofta om att man som 

terapeut är lyhörd inför den man möter i rummet och genuint intresserad av personen. Det 

som framkom i studien bekräftas av bland annat Clinton och Norring (2002) att grunden 

för behandling där förändringstillstånd sker handlar till stor del om att bygga en 

förtroendefull behandlingsrelation. Alliansen och relationens betydelse belyses även av 

Zaitsoff m.fl. (2014). Holmkvist (2008) skiljer på allians och relation, där allians är en 

aspekt av den terapeutiska relationen.   

 

Terapeuterna betonar att de psykiska svårigheter som kommer till uttryck genom till 

exempel en ätstörning ofta innehåller tillitsbrister. Detta belyses även av Belin (2007). De 

beskrivs av terapeuterna att det ibland inte spelar någon roll hur mycket engagemang och 

tid som läggs ned. Om inte mötet finns där och det kan bli ett möte så spelar det ingen roll. 

Då blir det allt som oftast ett avbrott i terapin. Clinton och Norring (2002) betonar vikten 

av en god behandlingsrelation för att tillsammans skapa trygghet att utvecklas och våga 

förändra. De beskriver att det behövs en anknytnings process där en trygg bas av relationer 

behövs för att ersätta relationen till symptomet.  

 

8.2.3 Slutkommentar i diskussionen 

Som tidigare beskrivits var ett viktigt resultat av studien att de olika professionerna hade en 

liknande syn och föreställning kring ursprungsproblematiken hos en ätstörningspatient. Att 

det handlar om känslor och affekter som behöver hitta rätt känslomässiga uttryck istället 

för att ta sig uttryck genom maten. Att våga möta den man har i rummet med en genuinitet  

Och en lyhördhet. Att man vågar jobba med känslor och står ut i terapier där processen 

kan vara långdragen och turbulent. En viktig kunskap och en gemensam bas är den 

samsynen som faktiskt finns mellan olika professioner inom ätstörningsvården. Här ligger 

inte utmaningen i att se den gemensamma basen utan att utnyttja den i teamet så att den 

blir en resurs. Kunskapen i vad som faktiskt förenar professionerna kan ligga till bas för 

gemensam fortbildning, team samarbete och patientarbete. Här kommer den egna 

professionen tillsammans med teamets andra professioners kunskap utgöra grunden för 

behandling. 

 

8.3   Förslag till fortsatt forskning 

Värdefullt skulle vara att fortsätta utforska huruvida en gemensam bas vad gäller teorier, 

metoder och samsyn skulle kunna främja behandlingsresultatet i vården av 

ätstörningspatienter.  
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Bilaga 1  Intervjuguide 

 

Vad har du för utbildning? 

Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med personer som har en ätstörning? 

 

Vad uppfattar Ni vara den centrala problematiken hos en person med en ätstörning? 

 

Utifrån din profession, vad är det centrala i behandlingen? 

Vilka behandlingsmetoder utgår Ni ifrån? 

 

 

 

Har Ni någon teoretisk förankring som ni upplevt speciellt viktig i erat arbete? 

 

Vad åstadkommer en förändring hos patienten? 

Hur förstår du att förändringsprocessen ser ut utifrån din profession? 

Vad tänker du är verksamt i processen? 

Finns det något som hindrar? 

Vad tänker du är verksamt i behandlingen i sin helhet? 

Finns det någon faktor som Ni anser väger tyngre för att uppnå ett verksamt resultat i behandlingen? 

Hur uppfattar du relationens betydelse under behandlingen? 

 

 

 

Upplever Ni att det finns en gemensam grund mellan professionerna? 

 

Är det något som jag inte har frågat om som du tycker skulle tillföra studien något? 
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Bilaga 2  Skriftligt Medgivande 

 

Deltagande i studien är frivilligt, du kan när som helst under studiens genomförande avstå 

från att deltagande.  

Det inkomna materialet behandlas konfidentiellt, som deltagare i studien kommer ingen, att 

kunna identifieras i samband med rapporteringen. Efter godkänd examination kommer det 

inkommande materialet att förstöras. 

 

Materialet som spelas in kommer att användas som underlag för studien, studien kommer 

att undersöka om det finns en gemensam bas mellan professioner i arbetet med 

ätstörningspatienter. 

 

Jag ger mitt medgivande till att medverka i studien. Under studiens gång ger jag min 

tillåtelse att kontaktas om eventuella kompletteringar behöver göras. 

 

 

 

…………………….. ……………………… 

Underskrift deltagare Datum 

 

 

…………………….. ……………………… 

Underskrift intervjuare Datum  

Lisa Kraska 

070-688 82 81 

0470-587186 

lisa.kraska@kronoberg.se 

 

 

Handledare: Björn Elwin, prefekt 

S:t Lukas Utbildningsinstitut 

Ersta Sköndal Högskola 

Bjorn.elwin@esh.se 
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