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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka hur patienter och sjukgymnaster utifrån egna upplevelser 
och erfarenheter ser på orsaker till att kvinnor drabbas av anorexia- och bulimia nervosa (AN 
och BN). Intervjuer gjordes och data analyserades med innehållsanalys. Analysen ledde fram 
till två huvudkategorier: Inre och yttre faktorer. Resultaten visade att orsakerna till att någon 
drabbas av AN eller BN är komplexa, men det som framkom av informanterna var att den 
som drabbas måste ha en sårbarhet för att kunna utveckla någon av dessa diagnoser. Otydliga 
familjeförhållanden och samhällets syn är enligt informanterna två av de största orsakerna till 
att någon drabbas av AN eller BN. Kvinnor drabbas oftare än män av AN och BN, vilket 
informanterna troligen tror beror på samhället och medias många krav på hur en kvinna ska 
vara idag.  
 
Nyckelord: Anorexia nervosa, bulimia nervosa, bakomliggande orsaker, utlösande faktorer, 
sårbarhet.  
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1. Bakgrund 

 

1.1. Diagnoserna anorexia- och bulimia nervosa 

 

Ordet anorexi betyder sjuklig aptitlöshet (Norsteds ordbok, 1999). Anorexia nervosa (AN) 

kännetecknas av avmagring orsakad av extremt minskat matintag, ofta kombinerad med 

överdriven motion (Gillberg, Gillberg, Råstam Bergström, 1995). Vid denna sjukdom är 

amenorré1 vanligt hos menstruerande kvinnor. Dessa patienter känner en extrem rädsla för att 

gå upp i vikt, trots att de är underviktiga. Självkänslan hos dessa patienter är överdrivet 

påverkad av kroppsvikt- eller form och de har en störd kroppsupplevelse (American 

Psychiatric Association, 2003). 

 

Ordet bulimi betyder sjukligt begär efter mat, hetshunger eller hetsätning (Norsteds ordbok, 

1999). Bulimia nervosa (BN) kännetecknas av återkommande episoder av hetsätning 

(American Psychiatric Association, 2003). Ett kompensatoriskt beteende används såsom 

självframkallande kräkningar, laxermedel, diuretika*, motion och lavemang för att göra sig av 

med maten och undvika att gå upp i vikt. Både hetsätandet och det kompensatoriska beteendet 

förekommer i genomsnittligt minst två gånger i veckan under tre månader. Patienten kan 

känna en förlorad kontroll över ätandet, självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsform 

och vikt (American Psychiatric Association, 2003). Patienten känner skuld och avsky inför 

sig själv och tänker ständigt på kroppens utseende (Carlsson et al. 2001).  

 

1.2. Historik 

 
Ätstörningar har omtalats och beskrivits på olika sätt i nära tusen år. 1694 var första gången 

som AN beskrevs som en sjukdom. Sir William Gull i England var den första som år 1874 

kallade tillståndet för AN. Han menade att det var en sjukdom som framförallt drabbade unga 

kvinnor och som uppkom av en mental störning. BN har beskrivits sedan 1700-talet i olika 

uppslagsböcker. BN beskrivs som ”boulimie” respektive ”true boulimus” med förklaringen 

intensiv upptagenhet av mat och hetsätning, följt av svimning. Moshe Wuff som var 

psykoanalytiker skrev 1932 om behandlingen av patienter med BN. I artikeln skriver han om 

sjukdomen såsom vi känner den idag (Buhl, 1993).  

                                                 
1Att minst tre på varandra följande menstruationer uteblir. 
*ett vätskedrivande läkemedel, används för att avlägsna överflödig vätska från kroppen 
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1.3. Förekomst 

 

AN är tio gånger vanligare hos kvinnor än män (Gillberg, Gillberg & Råstam Bergström, 

1995, Carlsson et al. 2001). Carlsson et al. (2001) menar att det är samma procentuell skillnad 

mellan män och kvinnor vid bulimia nervosa som vid AN.  

 

Hos minst tre procent av svenska unga kvinnor finns det någon specifik form av ätstörning. 

AN har en prevalens på 0,2-0,4 procent av unga svenska kvinnor i åldern 12-25 år. För BN är 

prevalensen en procent. Ospecifika ätstörningar är troligen tre till fyra gånger vanlig are än de 

specifika syndromen. (http://www.fhi.se) 

 

Den vanligaste åldern för insjuknande i AN är i tonåren (Gillberg et al., 1995, Carlsson et al. 

2001). Insjuknande i BN sker också under tonåren men även i tidig vuxenålder (Buhl, 1993). 

Att någon insjuknar efter 25 års ålder är ovanligt men oftast har det förekommit någon typ av 

odiagnostiserad ätstörning tidigare i tonåren (Gillberg et al., 1995). AN och BN är sjukdomar 

som ofta går in i varandra. Det har uppskattats att ca 20 % av personer med AN även lider av 

BN (Carlsson et al., 2001). Trots vissa skillnader mellan sjukdomsdiagnoserna An och BN så 

ses ofta samma psykologiska och känslomässiga problem hos de båda (Buhl, 1993). 

 

1.4. Orsaker 

 
Biologiska faktorer: Studier har gjorts om betydelsen av ärftliga faktorer vid AN och BN, 

men det finns inte så många belägg som styrker detta. Enligt Carlsson et al (2001) finns det 

dock en högre incidens av AN (6,6 %) bland systrar till personer med denna diagnos. Han tror 

vidare att barn till föräldrar som har någon form av ätstörning lättare kan drabbas av AN och 

BN. Han menar även att kvinnor som är tyngre än sina föräldrar har en större risk att drabbas 

av BN (Carlsson et al., 2001). Enligt Gillberg et al (1995) skulle ärftligt betingad depression 

kunna vara en orsak till ett utvecklande av AN i tonåren. En annan teori är att AN och BN 

uppkommer genom en störning i hypothalamus. I hypothalamus regleras de endokrina 

systemen*, liksom kroppstemperatur, hunger och mättnad. I och med att hypothalamus 

reglerar hunger och mättnad så kan det bli så att en viss viktnedgång, via det hypothalamiska 

systemet, skapar ogynnsamma cirklar vilket skulle befrämja en fortsatt viktnedgång (Carlsson 

et al, 2001). Forskare har försökt få fram mediciner för att bota AN och BN genom medel 

                                                 
* körtlar som bildar hormoner och insöndrar dem till blodet 
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som reglerar aptit och hungerkänslan, men eftersom sjukdomarna är så komplexa så kan man 

inte bota dem genom endast en ökad aptit (Buhl, 1993).      

 

Sociala faktorer: Det finns många olika sociala faktorer som kan leda till anorexia- och 

bulimia nervosa. En orsak till att någon drabbas av AN och BN kan vara västervärldens ideal, 

vilket är smala och snärta kroppar (Carlsson et al., 2001). Glant (2000) som arbetat med 

ätstörningar i 17 år menar att flickor/pojkar indirekt kan utveckla AN och BN genom att läsa 

veckotidningar. I tidningar finns mängder av bantningskurer/tips, träningstips och att 

modellerna är så smala i reklamerna. Alla dessa faktorer kan göra att många framförallt unga 

flickor börjar banta, vilket anses vara en stor utlösande faktor till AN och BN. Men alla som 

bantar behöver inte utveckla en ätstörning (Glant, 2000). Enligt Buhl (1993) har förekomsten 

av AN och BN ökat pga. förändringarna i dagens samhällsnormer och kvinnans roller. 

 

När det gäller personlighet så är perfektionism ett vanligt karaktärsdrag hos personer med AN 

(Gillberg et al, 1995). De har ofta höga ambitioner vad gäller skolarbete och utbildning. Ofta 

är prestationen bra hos de drabbade före sjukdomsdebuten för att sedan försämras. Kliniska 

erfarenheter har visat att AN ofta debuterar efter det att individen under en längre tid presterat 

vid gränsen av sin förmåga och känner att han/hon inte orkar mer. Det finns teorier som pekar 

på att denna svält innebär en flykt från den ohållbara situation som personen befinner sig i. 

Utlösande faktorer till svälten kan vara sänkt betyg i skolan eller mindre positivt omdöme. 

Långt innan debuten av sjukdomen har personer med AN och BN ofta en överkänslighet för 

andra personers omdömen om dem själva, det kan handla om yttre faktorer som betyg, frisyr, 

vikt osv. (Gillberg et al, 1995). I en studie visade det sig att tonåringar som får mycket stöd 

från familjen utvecklar ett större självförtroende än de som får mindre familjestöd (Parker & 

Benson, 2004). Clinton och Norring (2002) menar att en familj med ett barn som har AN ofta 

präglas av överbeskydd och brist på konflikthanteringsförmåga samt att barnet med AN kan 

ha en delaktighet i olösta konflikter mellan föräldrarna. 

 

Något som har setts vid kliniska observationer som kan leda till att någon utvecklar AN eller 

BN är dödsfall, fysisk sjukdom, ”trasiga familjer” eller krav på att lyckas med en utbildning. 

Vissa yrkeskategorier är överrepresenterade när det gäller ätstörningar till exempel dansare, 

gymnaster och modeller (Carlsson et al., 2001). 
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Psykologiska faktorer: Det finns många olika psykologiska faktorer som kan leda till AN och 

BN, vi har valt att ta upp några. Kvinnor som varit utsatta för fysiskt våld och sexuella 

övergrepp under barndomen har enligt Wise et al. (2004) tre gånger så stor risk att utveckla 

någon form av ätstörning. Uteblivet föräldrastöd har också setts som en orsak till AN 

(Carlsson et al., 2001). En annan viktig psykologisk faktor för varje flicka är att få en god 

separation från sin moder. Om separationen misslyckas kan flickan skaffa sig en pseudo-

identitet (låtsasidentitet) genom självsvält (Carlsson et al., 2001).  

 

Personer med AN och BN har en kroppslig felperception. Detta gör att den drabbade inte ser 

hur smal hon/han är, utan tror sig vara bredare och större än vad hon/han egentligen är. Detta 

bekräftas av en rad olika studier. Beroende på att personer med AN och BN har denna 

kroppsliga felperception så kommer dessa att äta mindre pga. att de tror att de är större än vad 

de är. Det här leder i sin tur till en förvärrad störning av självmedvetandet (Carlsson et al., 

2001).  

 

1.5. Prognos 

 

AN och BN är allvarliga sjukdomar och kan ibland ha dödlig utgång. En del kan drabbas av 

en svår form medan andra kan behandlas framgångsrikt och leda till ett spontant tillfrisknande 

(Carlsson et al., 2001). Ett tidigt ingripande ökar chansen avsevärt att bli bättre/bli frisk 

(Gillberg et al., 1995). 

 

1.6. Behandling 

 

Det finns ingen enda specifik behandling som kan bota personer med AN och BN utan ett mer 

allmänt tillvägagångssätt är att föredra. (Buhl, 1993) Behandlingen måste fortgå under en 

längre tid för att patienten ska ha en chans till tillfrisknande. (L. Finfgeld, 2002) Att få 

patienten att uppnå ”normal” vikt igen är en av de viktigaste åtgärderna men att familjen är 

engagerad i behandlingen är också viktigt och bör uppmuntras. (Hay, 2004, L. Finfgeld, 

2002) Familjeterapi, individuell psykoterapi och kognitiv beteendeterapi är värdefulla 

behandlingar för dessa personer. Antidepressiva medel kan vara ett komplement, om 

depressionssymtom förekommer. (Hay, 2004) Rådgivning hos en dietist kan även vara en god 

behandling enligt Gillberg (1995).  
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Samspelet mellan kropp och själ samt individ och omgivning illustreras tydligare i AN och 

BN än i några andra tillstånd. Ätstörningarna är uttryck för personens avvikande förhållande 

till sig själv, sin kropp och till andra människor. När det gäller AN och BN så anses den 

avvikande kroppsbilden både vara orsak till och resultat av den störda ätningen. Kroppsbilden 

är svår att ändra men den är viktig i människans självuppfattning och en central del i 

behandlingen. (Buhl, 1993) Det säkraste tecknet på förbättring är förutom normalisering av 

vikten en förändrad kroppsuppfattning och förhållandet till den egna kroppen. De två 

sistnämnda faktorerna arbetar sjukgymnaster med. De använder sig bl.a. av Basal 

Kroppskännedom, kropps- och dansterapi, avspänningsövningar, meditation samt 

rörelseträning. (Dropsy, 2000, Clinton & Norring, 2002) Kroppsbehandlingen lägger fokus på 

hur patienten upplever att beröra andra, bli berörd, vara stilla och att röra kroppen. Gränser 

mot andra människor och kroppens egna gränser tydliggörs. (Clinton & Norring, 2002)  

 

För att behandlingen ska lyckas är det av stor vikt att behandlaren har kunskap om och 

förståelse för orsakerna till AN och BN. Enligt en studie som har gjorts, visade det sig att 

patienterna ansåg att vårdpersonalen fyllde mer sin funktion och kunde vara mer till hjälp i 

rehabiliteringen om de hade expertkunskaper om ätstörningar. (Jager et al. 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. Syfte 

 
Syftet med vår studie är att undersöka hur patienter och sjukgymnaster utifrån egna 

upplevelser och erfarenheter ser på orsaker till att kvinnor drabbas av AN eller BN. 

 

 

3. Metod och material 

 

3.1. Urval 

 

Fyra intervjuer gjordes, med två patienter och två sjukgymnaster, för att få en bredare bild och 

olika personers syn och infallsvinklar på det utvalda ämnesområdet. Inklusionskriterierna var 

kvinnliga patienter med antingen AN eller BN, sjukgymnaster som arbetade med ätstörningar 

samt att informanterna skulle befinna i Norrbotten. Författarna exkluderade patienter som 

nyligen hade insjuknat.  

 

Författarna bestämde att informanterna skulle komma från Norrbotten pga. att de själva kom 

därifrån och tyckte att det skulle vara intressant att intervjua personer i deras eget län. 

Däremot tillfrågades sjukgymnaster i Sunderbyn och Boden pga. att ingen av författarna 

ursprungligen kom därifrån. Detta därför att sannolikheten då skulle vara mindre att få 

intervjua någon patient som de känner sedan tidigare, av etiska skäl. Sjukgymnasterna 

arbetade inom psykiatrin med ätstörningar och de tillfrågades om de och två av deras 

patienter med AN och BN ville ställa upp och bli intervjuade. Sjukgymnasterna tog själva 

kontakt med några patienter för att höra om de kunde ställa upp och bli intervjuade. 

Sjukgymnasterna ville själva fråga några patienter beroende på deras tillstånd, för att sedan 

välja ut två lämpliga intervjupersoner. Författarna poängterade att det nödvändigtvis inte 

behövde vara de patienter som de själva behandlade men att önskemål fanns att få intervjua 

patienter med respektive AN och BN. 

 

3.2. Genomförande 

 

Författarna utformade introduktionsbrev och intervjufrågor till informanterna, som ansågs 

relevanta för studien (se bilaga 1 och 2). Innan intervjuerna genomfördes skickades 

introduktionsbreven och intervjufrågorna ut för att informanterna skulle ha en chans att 
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förbereda sig. Intervjuerna ägde rum i Luleå, Sunderbyn och Boden där sjukgymnasterna 

arbetade och patienterna blev behandlade. Båda författarna var med under alla fyra intervjuer. 

De turades om att ställa varannan fråga. Intervjuerna bandades med hjälp av diktafon och 

spelades in med MP3-spelare och skrevs sedan ut ordagrant. Intervjumaterialet bearbetades 

och analyserades. 

 

3.3. Etiska aspekter 

 

Med tanke på att det var ett känsligt ämne och att intervjufrågorna var av personlig karaktär 

så ägnades mycket tid åt att formulera frågorna. Sjukgymnasterna utsåg och tog kontakt med 

patienterna av etiska skäl. Innan intervjun skickades frågeformuläret ut via e-mail så att 

informanterna skulle ha tid att förbereda sig. Informanterna blev informerade om att de hade 

rätt att när som helst avbryta studien utan förklaring. De informerades även om att allt 

material skulle behandlas konfidentiellt och att det bara var författarna och eventuellt 

handledaren som skulle kunna ta del av det. Dessutom försäkrades att ingen kommer att 

kunna identifiera dem i den färdiga uppsatsen. 

 

3.4. Analysprocessen 

 

Data analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt Burnard (1991). Efter att intervjuerna 

hade skrivits ner läste författarna dem var för sig flera gånger. Därefter markerades och 

plockades textstycken från varje intervju som relaterade till syftet. Sedan lästes denna text 

igenom igen och författarna kodade det och fick var för sig fram olika kategorier. Därefter 

träffades författarna och enades om två huvudkategorier med underkategorier. Båda hade 

kodat liknande huvudkategorier vilket styrker att kategorierna är trovärdiga. För att 

säkerställa trovärdigheten återvände författarna till de ursprungliga texterna i intervjuerna 

under hela processens gång.  
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4. Resultat 

 

Efter bearbetningen av intervjuerna kom författarna fram till att det ofta finns en 

bakomliggande orsak till att någon drabbas av AN och BN och något som utlöser 

ätstörningen. Informanterna menade att samhället har stor påverkan vad gäller hur människan 

ska vara och se ut. De ansåg att detta präglar en stor del av människans vardag och att det i 

många fall kan verka som en långsamt utlösande faktor. Sedan kan det komma någon 

kommentar eller liknande som är en direkt utlösande faktor. Numera ser sjukgymnasterna AN 

och BN som symtom på någonting annat i personens liv som inte är som det ska, istället för 

två sjukdomar. 

 

Analysen ledde till två olika huvudkategorier, inre och yttre faktorer. Under kategorin inre 

faktorer finns två underrubriker: Sårbarhet, kravfylld eller impulsstyrd personlighet och 

neuropsykiatrisk störning. Under den andra huvudkategorin som författarna har valt att 

benämna yttre faktorer återfinns underkategorierna: Otydliga familjeförhållanden, mobbning,  

kränkande kommentarer, samhällssyn och kvinnosyn.  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Inre faktorer                                                   Yttre faktorer 

Sårbarhet                                                                    Otydliga familjeförhållanden 

Neuropsykiatrisk störning                                         Mobbning 

Kravfylld och impulsiv personlighet                        Samhällssyn 

                                                                                      Kvinnosyn  

………………………………………………………………………………………………… 

 

4.1. Inre faktorer 

Under denna huvudkategori belyser informanterna inre faktorer som kan leda till att en person 

utvecklar AN respektive BN, såsom sårbarhet och personlighet.  

  

4.1.1. Sårbarhet 

 

Alla informanter beskrev detta begrepp som ett genomgående mönster. De menade att ordet 

sårbarhet betyder att personen i fråga har en dålig självkänsla och ett dåligt självförtroende, 

vilket innebär att de flesta är osäkra på sig själva och känner att de inte duger som de är. Båda 
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patienterna beskrev en sådan sårbarhet hos sig själva. Sjukgymnasterna poängterade att 

personen som individ måste ha en inre sårbarhet i sin personlighet för att kunna drabbas av 

AN respektive BN. Informanterna menade att det är många olika krav som ställs på dem i 

dagens samhälle om hur de ska vara och se ut, men trots denna hysteri så drabbas inte alla av 

dessa två diagnoser. Detta beror på att personen måste ha denna inre sårbarhet för att kunna 

drabbas.  

 

”Jag har alltid varit osäker som person och försökt ställa mig in, vara alla tillags och lyssnat 

mycket. Det kan vara det kanske att jag inte är stark nog att inse att jag duger som jag är för 

det har jag inte kunnat göra” 

 

 ”Det måste finnas en sårbarhet från början, det räcker inte att någon t.ex. talar om att du är 

fet. Det finns en sårbarhet och sen finns en utlösande faktor, t.ex. att en tränare säger att du 

måste gå ner i vikt” 

 

4.1.2. Kravfylld eller impulsstyrd personlighet  

 

AN och BN är två symtom som skiljer sig åt i beteende och handling. Det verkar finnas vissa 

skillnader i personlighet hos dessa personer, enligt informanterna. Beroende på vilken 

personlighet en person har så kan det vara en orsak till att en person drabbas av antingen AN 

eller BN.   

 

En person med anorexia nervosa är den som har den totala kontrollen och det totala 

lyckandet medan en person med bulimia nervosa har förlust av kontroll och det totala 

misslyckandet. De med BN ser upp till och vill vara som en person med AN men klarar inte 

av det och känner sig då misslyckade. 

 

Alla fyra informanter menade att skillnaden till att någon drabbas av AN/BN ligger i 

personligheten. De menade att om en person har höga krav på sig själv, är ambitiös i skolan 

och har hög disciplin vad gäller träning så är det större risk att han/hon drabbas av AN. Om en 

person inte är lika disciplininriktade och är mer impulsstyrd så är risken större att 

denna/denne drabbas av BN. Det är dock vanligt att en person som har drabbats av BN kan 

pendla mellan att ha AN och BN. Det är även vanligt att en person med AN övergår till BN 

när han/hon börjar äta igen.  
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En av informanterna funderade om det kunde vara så att personer med BN är mer öppna och 

kan erkänna att de har varit sjuka. Medan en person med AN inte lika lätt kan prata öppet om 

att de är och har varit sjuka. De kan totalt gå in i sin sjukdom och slå på någon slags 

förträngningsmekanism. I dagens samhälle är det ”normen” att vara som en person med AN, 

detta att ha kontroll på allt, träna, vara framgångsrik, smal och vacker.   

 

”Anorexia kan drabba de mer som försöker, som alltid varit de högpresterande och liksom 

vill vara så bra som möjligt. Ja man slutar äta och det är kontroll på allt och man är väldigt 

noggrann. Man har kontroll på allt, jag kanske gör mina läxor till skolan och jag tränar. 

Medan bulimia drabbar någon som inte är lika disciplininriktad” 

 

4.1.3. Neuropsykiatrisk störning 

 

Sjukgymnasterna berättade att personer med en neuropsykiatrisk störning, såsom 

högfungerande autism eller aspergers syndrom, kan utveckla en ätstörning och det gäller 

främst tjejer med denna diagnos. Detta har inom sjukvården (enligt en av sjukgymnasterna) 

uppmärksammats på senare tid. Tjejer som har den här diagnosen har inte lika uttalade 

symtom som killar och är därför svårare att upptäcka. Detta pga. att de är mer flexibla och 

anpassar sig, de tar efter, gör som de andra tjejerna och smälter in i gänget. De tar efter 

kompisarna och kan t.ex. börja banta eller bli vegetarianer eller veganer. De kan även t.ex. få 

en idé att de endast ska äta vissa maträtter och får då inte i sig alla näringsämnena vilket 

resulterar i en ätstörning. Killarna som har denna neuropsykiatriska störning är däremot mer 

enkelspåriga och raka, enligt en av sjukgymnasterna.   

 

”Som tjej med högfungerande autism eller aspbergers kan man smälta in i ett tjejgäng och 

man behöver inte märkas så mycket. Man gör som de andra gör och man tar efter väldigt 

mycket och man är inte så utmärkande som en kille som har aspbergers som är väldigt rak 

och enkelspårig på nå vis.” 

 

”De har en annorlunda perception så de kan tycka bättre om vissa smaker och sämre om 

andra smaker och då kanske man bara äter makaroner, hårdbröd och sill som det var nån 

patient som jag hade, vilket gör att man då får en ätstörning. Då kan man faktiskt drabbas av 

en ätstörning för att man inte får i sig alla näringsämnena” 
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4.2. Yttre faktorer 

Det finns olika yttre faktorer till att en person drabbas av AN eller BN, såsom otydliga 

familjeförhållanden, mobbning, kränkande kommentarer, samhälls- och kvinnosyn. Det är 

oftast en eller flera bakomliggande orsaker som leder till att någon utvecklar AN eller BN. 

Majoriteten av informanterna menade att otydliga familjeförhållanden tillsammans med 

samhällssynen är två av de största bakomliggande orsaker. Det finns även olika utlösande 

faktorer, både långsamma och direkt utlösande faktorer, till att någon drabbas av en 

ätstörning.  

 

4.2.1. Otydliga familjeförhållanden 

Familjen lägger grunden för hur barnet utvecklas. Informanterna berättade att de har tyckt sig 

se ett mönster att den bakomliggande orsaken ofta är en krackelering i familjestrukturen. De 

menade att det ofta finns svagheter eller brister, inte pga. elakhet utan därför att föräldrarna 

inte haft bättre kunskap eller förmåga. Informanterna gav exempel på detta: dålig 

konflikthantering där belöning och bestraffning sker med hjälp av mat (barnet är ledsen och 

får en glass, istället för att de vuxna pratar om problemet med barnet), sexuella eller fysiska 

övergrepp, bråk mellan mamman och pappan där barnet fungerar som medlare (otydliga roller 

i familjen), olika regler som föräldrarna inte orkar sätta upp och hålla vilket skapar otrygghet 

och uttalade och outtalade krav från föräldrarna. En familj kan utåt sett vara högutbildad och 

mycket socialt engagerad, men inne i ”fyrkanten” behöver det inte vara det. Den ena patienten 

berättade att bakomliggande orsaken för henne grundade sig i ”trassliga” familjeförhållanden 

och att inte bli sedd när hon mådde dåligt, vilket skapade en dålig självkänsla. Hon såg upp 

till sin syster och när systern började banta och träna så gjorde hon också det, som sedan 

ledde till ett missbruk.  

 

”Bakomliggande orsaker kan vara familjesituationer där rollerna inte är helt tydliga där t.ex. 

barnet kanske går in och är förälder åt sina föräldrar och har en medlande funktion att 

liksom det är mycket bråk i hemmet och så står barnet emellan som en sorts medlare så att 

det ändå håller ihop” 

 

”Jag tror att det hade mycket att göra med min familjesituation. Att mina föräldrar alltid har 

bråkat ganska mycket och det har varit kaotiskt hemma. Men då så visade det sig att min 

pappa hade en annan kvinna vid sidan om och det uppdagades och det var en jättelång 
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utdragen process med skilsmässa och hela familjen var ganska splittrad. Alla var ovänner 

och vi tog inte hjälp av varandra” 

 

4.2.2. Mobbning 

 

Två av informanterna menade att mobbning kan vara en orsak till att någon hamnar i en 

ätstörning. Om en tjej blir mobbad är det vanligt att hon blir mobbad för sitt utseende, vilket 

gör att personen i fråga börjar må psykiskt dåligt. Detta kan leda till en depression och 

resultera i en ätstörning. Ätstörningen kan även yttra sig i att hon/han inte kan äta, det knyter 

sig i magen när ”mobbarna” är i närheten. Här menade informanterna att det alltså inte är en 

önskan i början att gå ner i vikt utan att personen helt enkelt inte klarar av att äta.  

 

”En som blir mobbad får ofta höra att de är ful. Bland tjejer är det väldigt vanligt att man 

blir mobbad och då hackar man på utseendet plus att man kan hacka på att man är knäpp” 

  

”Det knyter sig i magen när den där tjejen tittar på mig och jag får ont i magen och kan inte 

äta, och jag kan inte äta när jag kommer hem och jag blir deprimerad. Får det fortgå så är 

man inne i den här svängen och kanske då börjar fundera på: åh vad jag är fet och åh vad 

jag är stor” 

 

4.2.3. Kränkande kommentarer 

 

Alla informanter menade att kommentarer är en vanlig utlösande faktor. De trodde att alla 

kommentarer inte alltid behöver vara kränkande bokstavligen men det kan ligga något i 

undertonen. Det behöver dock inte alla gånger vara allvarliga kommentarer, men om en 

person har en inre sårbarhet tar hon/han åt sig mer. Dessa kommentarer kan t.ex. komma från 

en kompis, tränare eller pojkvän. En av sjukgymnasterna tycker att klimatet bland ungdomar 

är tufft och hon menar att de idag kan säga saker till varandra som ungdomar aldrig förr sa till 

varandra. Kommentarer kan vara väldigt smärtsamma och speciellt om någon får höra dem 

många gånger.  

 

”Kommentarer och så där kan vara väldigt smärtsamma och jag menar, jag kommer ju ihåg 

allt som sagts till mig om hur jag ser ut sen jag gick i ettan” 
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”T.ex. om du har tjejer som tränar också säger tränare åt dig att om du går ned några kilon 

så kan du springa mycket fortare eller om du inte hade så fett arsle så skulle det gå mycket 

bättre” 

 

4.2.4. Samhällssyn 

 

Informanterna tyckte att idealet i dagens samhälle är att vara smal, vacker och framgångsrik. 

De menade att media och reklam har en stor del i hur idealen ser ut idag. På TV visas 

dokusåpor där deltagarna ofta är snygga och plastikopererade, i tidningar är det vackra och 

väldigt smala fotomodeller och de ger kostråd för att gå ner i vikt. De menade att detta kan 

skapa tankar hos människan om att inte duga som denna/denne är.   

 

Familjen umgås inte lika mycket idag, menade informanterna. Vidare sade de att det är ett 

snabbt tempo, föräldrarna ska vara framgångsrika på arbetet, bra föräldrar samt goda makar 

till varandra. Det är höga krav vilket skapar stress och familjen hinner inte sitta ned och äta 

tillsammans. De tyckte också att vuxna gör barn till vuxna i förtid idag. En informant gav ett 

exempel att det på barnkalas serveras välkomstdrinkar och att tre till sex-åriga tjejer bär 

stringtrosor.  

 

” Idag, hur ser det ut i samhället, alla de värderingar vi har smalt, vackert och 

framgångsrikt. Vi ska träna väldigt mycket för vi blir bara fetare och fetare och vi ska äta så 

fruktansvärt bra” 

 

”Vi tränar så mycket, vi gör så mycket, vi är så aktiva, vi har inte tid med barnen. Barnen 

tränar, vuxna tränar, vi är aktiva i föreningslivet. Värm det här i micron, när sitter vi och äter 

tillsammans?” 

 

4.2.5. Kvinnosyn 

 

Det är mer vanligt att kvinnor drabbas av AN och BN vilket alla informanter var överens om.  

De tog upp många olika aspekter kring detta. En av informanterna ansåg att det börjar redan 

på dagis/skola. Där sätts barnen varannan flicka och varannan pojke, för att lugna ner 

pojkarna. Informanten tyckte att det är som att flickorna är till för pojkarna och att de lär sig 

att vara lugna och tillags.  



 14 

 

I dagens samhälle ska kvinnan vara på ett speciellt sätt när hon har vuxit upp och det är media 

i stort som sätter idealen för hur hon ska vara och se ut, menade informanterna (se under 

”samhället”). En av informanterna tyckte att kvinnor ofta förnedras idag på olika sätt och att 

de ibland är bra på att förnedra sig själva. Hon gav ett exempel att kvinnor i musikvideos ofta 

nästan måste ha klätt av sig helt för att videon ska slå igenom och att de måste plastikoperera 

sig för att duga. Informanterna menade vidare att det är vissa egenskaper och behov som 

kvinnor har t.ex. ilska och att gå på toaletten som måste förnekas för att de anses skamliga 

och fula. Detta tyckte de skapar ett självförakt hos kvinnor och det blir svårt att stå för hela 

sig som kvinna.  

 

Informanterna menade att det är svårt för kvinnor att leva upp till dagens ideal, vilket de tror 

är bidragande orsaker till att kvinnor drabbas av AN och/eller BN.  

 

”Det finns en så mycket snävare bild av hur en kvinna ska vara. Det är som att det är vissa 

delar av ens person som man på nåt sätt måste förneka att man har för att man ska passa in i 

den sortens kvinna som alla män vill ha. T.ex. att tjejer inte går på toaletten, alltså det finns 

så mycket skam i olika saker” 

 

”Vad är det som gör att vi kvinnor inte duger med de bröst vi har, varför måste vi stoppa i så 

vi nästan sprängs av de? Vad är det som gör att vi måste fettsuga magen och stoppa in det i 

läppen? Och nu är det ju inne med latinamerikanska rumpor alltså börjar man fylla silikon i 

arslet” 
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5. Diskussion 

 

5.1. Metod diskussion 

 

Bra planering gjorde att informanterna fick materialet i god tid före intervjuerna som på så 

sätt möjliggjorde att de hade god tid på sig att förbereda sig. Diktafon och MP3 spelare 

fungerade bra. Att vi båda var delaktiga under alla intervjuer tror vi var positivt pga. att båda 

då var mer delaktiga och informanterna förmodligen kände sig tryggare under intervjuerna. 

Att vi var två som intervjuade och att informanten var ensam kan dock ha skapat en otrygghet 

hos informanterna. Vi upptäckte, efter att ha läst det nedskrivna materialet att det ibland 

kunde saknas tydliga svar av informanterna pga. att det fanns en förförståelse hos oss. Med 

detta menar vi att vi förstod vad informanterna ville säga innan de själva hade sagt det och vi 

nickade till svar innan de hade talat till punkt, vilket ledde till egna tolkningar av 

informanternas svar under intervjuerna. Detta hade vi kunnat undvika genom att inte nicka 

under intervjuerna och istället kunde vi ha ställt fler följd frågor. Intervjuerna med patienterna 

kan ha påverkats av att de var inne i sin sjukdom och kanske inte visste orsakerna till sin 

ätstörning. Ingen av patienterna som vi intervjuade hade nyss insjuknat men de var ändå i 

olika stadier av sin respektive sjukdom, vilket vi tror kan ha påverkat deras svar. Detta därför 

att de hade olika insikt i sin respektive sjukdom. Vi tyckte att det var bra för studien att vi fick 

intervjua två patienter med de två utvalda sjukdomarna, vilket gjorde att vi fick det material 

som vi behövde för studiens syfte. Intervjuerna genomfördes där sjukgymnasterna arbetade 

och där patienterna behandlades, vilket vi tror gjorde att de kände sig trygga i sin miljö.    

 

5.2. Resultat diskussion 

 

Resultaten visade att det ofta finns en bakomliggande orsak till att man drabbas av AN och 

BN. Otydliga familjeförhållanden och samhällets syn är enligt informanterna två av de största 

orsakerna till att någon drabbas av AN eller BN. Samhällets syn och media verkar som en 

långsamt utlösande faktor. Enligt informanterna har vi förstått att det ofta finns en direkt 

utlösande yttre faktor till ätstörningen, t.ex. kränkande kommentarer eller att personen i fråga 

ser någon som han/hon vill se ut som. Informanterna anser också att det finns en sårbarhet hos 

personen som utvecklar AN eller BN. De menade att det är många olika krav som ställs på 

oss människor i dagens samhälle men trots det så drabbas inte alla av dessa två diagnoser. 

Informanterna tyckte sig se skillnader i personligheten hos personer som drabbas av AN 
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respektive BN. De som är drabbade av AN verkar vara mer disciplinerade, ambitiösa, 

noggranna och de har ett stort kontrollbehov medan de som är drabbade av BN verkar vara 

mer impulsstyrda och inte ha lika hög disciplin. Numera ser sjukvården, enligt 

sjukgymnasterna, dessa två diagnoser som symtom på något annat bakomliggande istället för 

två sjukdomar. Dessa två symtom drabbar främst kvinnor, vilket informanterna inte tycker är 

konstigt med tanke på hur kvinnor framställs idag, både i media och i samhället. Detta tror de 

skapar höga krav hos kvinnorna som oftast är svåra att leva upp till. 

 

AN och BN är således inte en sjukdom utan ett symtom på någonting annat i personens liv 

som inte är som det ska. Detta poängterade båda sjukgymnasterna och det var något som vi 

inte hade tänkt på tidigare. En ätstörning, menade de, är ett symtom på att en person mår 

psykiskt dåligt. Detta kan i sin tur ha många olika orsaker. Men för att kunna drabbas av en 

ätstörning måste personen ha en sårbarhet och det är också något som har blivit tydligare för 

oss efter intervjuerna med informanterna. Våra resultat överensstämde med Clinton och 

Norring (2002) som anser att om någon genom att börja banta ska kunna drabbas av en 

ätstörning måste personen i fråga ha en sårbarhet. George (1997) menar också att lågt 

självförtroende är en stor riskfaktor för att drabbas av AN. Gillberg et al. (1995) tar också upp 

detta och skriver att personer med AN och BN ofta har en överkänslighet för andra personers 

omdömen om en själv, långt innan debuten av sjukdomen.  

 

Informanterna berättade under intervjuerna att de funderade på om det kan bero på 

personligheten om någon drabbas av AN eller BN. Vi och informanterna tror också som 

Gillberg (1995) skriver att personer med AN är ambitiösa, ”perfektionister” och vill ha 

kontroll på allt. Informanterna beskrev en person med BN som inte lika disciplininriktad och 

inte med lika stort kontrollbehov som en med AN, som vi har nämnt i resultatet. Vi håller 

med informanterna och Gillberg (1995) om att dessa personer kan ha olika personligheter 

men samtidigt tycker vi att det är viktigt att tänka på att dessa diagnoser ofta kan gå in i 

varandra. Det är en orsak till att vi tycker att det är svårt att dra den slutsatsen rakt av. 

 

Någonting som vi inte hade tänkt på innan vi började med denna uppsats och som speciellt en 

av sjukgymnasterna berättade om i intervjun var att det är vanligt att tjejer kan utveckla en 

ätstörning om de har en neuropsykiatrisk störning. Enligt Tchanturia et al. (2004) kan en del 

av de som lider av AN ha vissa drag av autism, vilket är en neuropsykiatrisk störning. 

Informanterna ansåg att tjejer med denna diagnos är svåra att upptäcka för att de ofta smälter 
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in i ett tjejgäng. Vänner och media anses ha den starkaste påverkan till hur pojkar och flickor 

uppfattar sin kropp (Bengs, 2000). Eftersom dessa personer med en neuropsykiatrisk störning 

är lättpåverkade tror vi att de blir en extra känslig målgrupp och vi håller med informanten 

om att de då lätt kan ta efter sina kompisar och börja banta om tjejerna i gänget gör det, vilket 

leder till att de kan utveckla en ätstörning. Det i sin tur gör det viktigt att försöka 

diagnostisera dessa tidigt tycker vi. 

     

I likhet med Clinton och Norring (2002) tycker vi att det ibland kan vara svårt att skilja på 

utlösande faktorer och bakomliggande orsaker. En bakomliggande orsak till att någon 

utvecklar en ätstörning kan vara om det har skett något trauma t.ex. under barndomen men om 

detta trauma har skett nära debuten av ätstörningen anser Clinton och Norring (2002) att det 

är en utlösande faktor. Vi anser att t.ex. otydliga familjeförhållanden inte alltid behöver vara 

en bakomliggande orsak utan den kan även vara en utlösande faktor t.ex. dödsfall som sker 

plötsligt. Uppväxtförhållandena präglar en individs utveckling och därför tycker vi att det är 

viktigt att tänka på som förälder. 

 

En faktor, som framkommit vid kliniska observationer, som verkar till att någon utvecklar AN 

eller BN är ”trasiga familjer” (Carlsson et al, 2001). Detta var som ett mönster, som 

majoriteten av informanterna under intervjuerna tog upp som en bakomliggande orsak. Vi är 

också övertygade om att familjen/familjesituationen spelar en enormt stor roll i hur barnet 

mår och utvecklas och tror att det är den främsta bakomliggande orsaken till att någon 

drabbas av AN respektive BN. Vi menar att alla barn är olika som individer och har olika 

personligheter. Ett barn kan kanske födas med en inre sårbarhet, eller också kan han/hon 

utveckla den pga. en ”dålig” familjesituation. T.ex. kan det bero på att barnet inte har fått det 

stöd som han/hon behövde, för att utvecklas på bästa sätt, men det kan också bero på båda 

dessa faktorer. En studie har gjorts som visade att tonåringar som fick mycket stöd från 

familjen hade ett större självförtroende än de som fick mindre familjestöd (Parker & Benson, 

2004). Detta styrker vår uppfattning att det är viktigt att föräldrarna stödjer barnet och skapar 

en trygg uppväxt bl.a. för att undvika att barnet utvecklar denna sårbarhet, som vi har nämnt 

ovan. Ett vanligt förekommande fenomen inom familjen idag, som en av informanterna 

berättade om, är att föräldrarna använder maten som en belöning/bestraffning och/eller hot. 

Sjukgymnasten trodde att detta beror på att föräldrarna vill undvika konflikter, istället för att 

ta diskussioner med barnet t.ex. så ger föräldrarna en glass till barnet så hon/han inte börjar 

bråka. Detta tror vi är något som är vanligt förekommande och som vuxna kan ta till och 
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använda sig av. Vi tror att detta kan bero på den stressiga tillvaron och alla krav som ställs på 

en familj. Föräldrarna orkar inte ta diskussionerna med barnet. Att föräldrarna använder 

maten som belöning tror vi kan leda till att barnet senare som vuxen använder sig av maten 

som tröst när något är jobbigt. Detta menar vi då kan leda till ett beteende som en person med 

AN och BN. Kotler et al (2001) styrker detta genom att skriva att en riskfaktor i barndomen, 

för att utveckla en ätstörning senare i ungdomen är konflikter om maten i familjen.     

 

I bakgrunden, under biologiska faktorer, hänvisade vi till Carlsson et al. (2001) som skriver 

att det finns det en högre incidens av AN (6,6 %) bland systrar till personer med anorexia 

nervosa. För en av våra patienter utlöstes ätstörningen genom att hennes äldre syster började 

banta och träna. Hon såg upp till sin syster och ville vara som henne. Detta tror vi beror 

mycket på miljön och inte på det biologiska (arvet, genetiskt) som Carlsson (2001) menar. Vi 

tror att yngre syskon ser ofta upp till, vill vara som och göra som sina äldre syskon. Något 

som vi tidigare har läst om och funderat på och som informanterna tog upp under intervjuerna 

var att barnet ibland måste vara medlare mellan föräldrarna t.ex. om de bråkar mycket. 

Clinton och Norring (2002) skriver att en familj med ett barn som har AN ofta präglas av 

överbeskydd och brist på konflikthanteringsförmåga samt att barnet med AN kan ha en 

delaktighet i olösta konflikter mellan föräldrarna. Informanterna tog även upp att det kan vara 

otydliga roller i en familj som i sin tur kan leda till att barnet utvecklar en ätstörning. Vi tror 

att ett exempel på detta kan vara att barnet får bli förälder åt sin/sina föräldrar t.ex. vid 

dödsfall av den ena föräldern eller vid missbruk. Detta menar vi kan leda till att barnet får ta 

på sig en ”opassande” roll, han/hon får då bli vuxen i förtid och ta för mycket ansvar som 

han/hon förmodligen inte är redo för. Det kan skapa en otrygghet hos barnet, vilket vi tycker 

gör det viktigt som förälder att vara lyhörd och se på sina barn som individer och behandla 

dem efter det. Att ge barnen den omsorg som de behöver och låta dem vara barn tror vi verkar 

till att barnen blir trygga, utvecklar en stark självkänsla och en egen personlighet. Detta menar 

vi är viktigt för att undvika att barnet får denna sårbarhet, som vi tidigare har berättat om.  

 

En annan bakomliggande orsak som informanterna nämnde till att någon drabbas av AN 

respektive BN var mobbning. Vi tror däremot att mobbning både kan vara en bakomliggande 

orsak och en utlösande faktor. Å ena sidan tror vi att personen som blir utsatt för mobbning 

kan ha goda familjeförhållanden och vara stark i sig själv. Men blir han/hon utsatt för 

mobbning så tänker vi att det i vissa fall kan vara så nedbrytande att det blir en orsak till att 

personen hamnar i en ätstörning. Å andra sidan tror vi att mobbning kan vara en utlösande 
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faktor. Exempelvis om en person har en inre sårbarhet, trassliga familjeförhållanden och blir 

utsatt för mobbning så tror vi att det kan utlösa en ätstörning. Detta överensstämmer också 

med Clinton och Norring (2002), att mobbning både kan vara en bakomliggande orsak och en 

utlösande faktor. Om man som vuxen ser att någon blir mobbad tycker vi är viktigt att ta tag i 

det för att förebygga att någon börjar må dåligt.  

 

En orsak till att någon utvecklar AN eller BN kan vara västvärldens ideal, vilket är smala och 

snärta kroppar (Carlsson et al., 2001). Förekomsten av AN och BN har ökat pga. förändringar 

i dagens samhällsnormer och kvinnans roller (Buhl 1993). Alla informanter tyckte att 

samhället sänder ut signaler att framförallt kvinnan idag ska vara på ett visst sätt. De menade 

att det gäller att ha kontroll på allt, hinna träna, vara framgångsrik, vara smal och vacker. Som 

informanterna sade så visas dokusåpor där deltagarna ofta är snygga, vilka vi tror unga 

kvinnor lätt identifierar sig med och vill se ut som. Detta tar Bengs (2000) upp i sin 

avhandling där hon skriver att media idag verkar som en informationskälla, men även som en 

källa för jämförelse mellan människor. Hon skriver att det idag kan bli så att unga jämför sina 

kroppar och utseende med personer som de ser på TV och försöker få kroppar som ser ut som 

deras (Bengs, 2000).    

 

Om AN och BN jämförs berättade en av informanterna att hon tycker att det mer är ”idealet” 

att vara som en person med AN (smal, tränar, kontroll på allt osv.) än som en person med BN 

i dagens samhälle. Detta tycker vi är skrämmande därför att vi tror att allt fler, särskilt tjejer 

lättare då kan drabbas av en ätstörning. Vi tror att det lätt blir så att personer som t.ex. har gått 

ner i vikt får beröm för det, vilket kan leda till att de utvecklar en ätstörning och kanske får ett 

beteende som en person med AN. Men om de inte klarar av det så tror vi att det är lätt att de 

övergår till ett beteende som en person med BN har.  

 

Varför kvinnor drabbas av AN och BN i större utsträckning än män är en fråga som vi har 

funderat mycket på. Vi har fått fram många olika faktorer som kan inverka, både från 

litteratur och från informanterna plus att även vi har egna åsikter till varför det är så. Vi tror, 

som informanterna, att flickor uppfostras till att vara tillags, hjälpsamma, snälla, söta och 

duktiga. Detta menar vi kan leda till att flickor lätt påverkas av andra. Bengs (2000) skriver i 

sin avhandling att tjejer anser att media påverkar och influerar de idag i hur de ser på sina 

egna kroppar och att de själva ofta jämför sig med medias ideal. Detta tror vi kan leda till att 

tjejer utvecklar en ätstörning. 
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Bengs (2000) menar i sin avhandling att kroppen betyder mycket för unga människor idag. 

Både vad de själva tycker om den och vad andra anser om den. Hon skriver att speciellt tjejer 

ofta beskriver ett större missnöje med sin kropp än killar. Det som de flesta tjejer är missnöjda 

med är storleken och formen på kroppen, en smal kropp är vad som föredras (Bengs, 2000). 

Detta stämmer överens med vad informanterna berättade under intervjuerna och även vad vi 

tror. Att det är smala kroppar som föredras idag och att tjejer ofta är missnöjda med den, tror 

vi gör att de försöker ändra på den genom att t.ex. banta. Detta kan då resultera i AN eller BN, 

menar vi. Enligt Glant (2000) är bantning en stor orsak till att flickor kan utveckla en 

ätstörning. 

 

Idag är det fortfarande mer fokus på kvinnan i media, vilket är en uppfattning som både vi 

och informanterna delar. Enligt informanterna finns det ideal för hur hon ska vara, föra sig 

och se ut. Vi håller med informanterna om att det inte är lätt att leva upp till den normen, 

framförallt med tanke på att kroppen är så viktig för kvinnor idag som Bengs (2000) skriver 

om i sin avhandling. I tidningar finns mängder av bantningskurer/tips, träningstips och att 

modellerna är så smala i reklamerna (Glant, 2000). Vi tror att detta med fokuseringen på 

kvinnor i media kan vara en stor faktor till att någon drabbas av AN och BN. 

 

Det är viktigt att inte glömma bort att det även finns en positiv sida med att ta hand om och ta 

ansvar över sin kropp. Om människan tränar och äter hälsosam mat gör det att han/hon håller 

sig frisk och mår bra. (Bengs, 2000) Vi menar att det är viktigt att ta hand om sin kropp, i 

första hand för att kroppen ska må bra och fungera och inte i utseendesyfte.  

 

Vi som sjukgymnaster kommer att möta många patienter med denna problematik, både inom  

psykiatrin och andra instanser där sjukgymnasterna inte är lika insatta i ämnet. Det är då 

viktigt att ha kunskap om orsaken till att någon drabbas av AN respektive BN. Detta för att få 

en bättre förståelse för dessa komplexa problem och bättre kunna bemöta och behandla dem.  

Att terapeuten har ett bra förhållande till patienten är viktigt för att patienten ska kunna 

tillfriskna (Horvath & Symonds, 1991). Det är därför av vikt att vårdpersonalen förstår 

dynamiken bakom AN och BN. (George, 1997) Vi sjukgymnaster besitter kunskap om hur 

man med kroppen som redskap kan behandla personer med dessa sjukdomar, vilket gör oss 

till en viktig del i deras behandling. Detta ämne intresserar oss även på ett personligt plan pga. 

att vi har personer i vår omgivning som är drabbade av dessa två diagnoser. 
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5.2.1. Slutsats 

 

AN och BN är två komplexa diagnoser, som är symtom på något bakomliggande i personens 

liv som inte är som det ska. Resultaten visade att orsakerna till att någon drabbas av AN eller 

BN är komplexa, men den som drabbas måste ha en inre sårbarhet för att kunna utveckla 

någon av dessa diagnoser. Otydliga familjeförhållanden och samhällets syn är enligt 

informanterna två av de största orsakerna till att någon drabbas av AN eller BN.  Det finns 

både långsamt och direkt utlösande faktorer till att det sker. Kvinnor drabbas oftare än män av 

AN och BN, vilket troligen beror på samhället och medias krav på hur en kvinna ska vara.   

 

5.2.2. Tillkännagivande 

 

Vi vill tacka vår handledare Tommy Calner för all hjälp och engagemang i vårt arbete. 

Vi vill också tacka de sjukgymnaster som vi intervjuade som hjälpte oss att få tag i 

patientinformanterna samt alla fyra informanter som deltagit i studien.   
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Bilaga 1. Introduktionsbrev till informanter - patienter. 

 

Vi är två sjukgymnaststudenter som går sista terminen på sjukgymnastutbildningen och ska 

skriva vår c-uppsats nu i vår. Vi vill undersöka hur patienter och sjukgymnaster utifrån egna 

upplevelser och erfarenheter ser på de bakomliggande orsakerna till att kvinnor drabbas av 

anorexia- och bulimia nervosa. Vi har tänkt intervjua två kvinnliga patienter med anorexia- 

eller bulimia nervosa  och två sjukgymnaster som arbetar med patienter med 

ätstörningsproblematik. Våra önskemål är att du utifrån din egen personliga erfarenhet svarar 

på frågorna. Under intervjun kommer vi använda oss av en diktafon (en sorts bandspelare) 

och du kommer att vara anonym under hela studien. Du har rätt att när som helst under eller 

efter studien avbryta din medverkan utan att ange orsak. Detta kommer i sådana fall inte att 

påverka din behandling på något sätt. Intervjumaterialet kommer vi att behandla 

konfidentiellt, detta innebär att det bara är vi och vår handledare som får ta del av materialet.   

 

Frågeformulär: 

 

1. Hur gammal är du?  

2. När insjuknade du? 

3. Var det något som du tror utlöste din sjukdom (anorexia- eller bulimia nervosa)? 

4. Har du någon teori om varför just du drabbades? (orsaker) 

5. Vilka orsaker tror du kan finnas till att man idag drabbas av anorexia- och bulimia 

nervosa?    

6. Tror du att det finns några skillnader till varför man drabbas av anorexia- respektive 

bulimia nervosa, i så fall vilka? 

7. Vi har läst att kvinnor drabbas av anorexia- respektive bulimia nervosa i större 

utsträckning än män, vad tror du är anledningen/anledningarna till detta? 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Emma Granström tel.nr. 070-2663955 

Frida Flodström tel.nr. 070-3384777 

Handledare Tommy Calner tel.nr. 0921-75864, Institutionen för Hälsovetenskap i Boden.   
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Bilaga 2. Introduktionsbrev till informanter – sjukgymnaster. 

 

Vi är två sjukgymnaststudenter som går sista terminen på sjukgymnastutbildningen och ska 

skriva vår c-uppsats nu i vår. Vi vill undersöka hur patienter och sjukgymnaster utifrån egna 

upplevelser och erfarenheter ser på de bakomliggande orsakerna till att kvinnor drabbas av 

anorexia- och bulimia nervosa. Vi har tänkt intervjua två kvinnliga patienter med anorexia- 

eller bulimia nervosa  och två sjukgymnaster som arbetar med patienter med 

ätstörningsproblematik. Våra önskemål är att du utifrån dina erfarenheter svarar på frågorna. 

Under intervjun kommer vi använda oss av en diktafon (en sorts bandspelare) och du kommer 

att vara anonym under hela studien. Du har rätt att när som helst under eller efter studien 

avbryta din medverkan utan att ange orsak. Detta kommer i sådana fall inte att påverka din 

behandling på något sätt. Intervjumaterialet kommer vi att behandla konfidentiellt, detta 

innebär att det bara är vi och vår handledare som får ta del av materialet.   

 

Frågeformulär:  

 

1. Hur länge har du arbetat som sjukgymnast? 

2. Hur länge har du arbetat med patienter med ätstörningar? 

3. Vad tror du kan vara utlösande faktorer till anorexia- och bulimia nervosa?    

4. Finns det några skillnader mellan orsakerna till att man drabbas av anorexia- 

respektive bulimia nervosa, i så fall vilka? 

5. Vilka orsaker tror du kan finnas till att man idag drabbas av anorexia- och bulimia 

nervosa?  

6. Har din syn på orsakerna till anorexia- och bulimia nervosa förändrats sedan du 

började arbeta med ätstörningar? 

      7.   Vi har läst att kvinnor drabbas av anorexia- respektive bulimia nervosa i större    

             utsträckning än män, vad tror du är anledningen/anledningarna till detta? 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Emma Granström tel.nr. 070-2663955 

Frida Flodström tel.nr. 070-3384777 

Handledare Tommy Calner tel.nr. 0921-75864, Institutionen för Hälsovetenskap i Boden.   

 


