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Förord 
En vän till mig dog i anorexi. Jag fattade verkligen ingenting. Eller gjorde jag det, fast jag 
sköt det ifrån mig? Att hon var sjuk det förstod jag, men jag trodde aldrig på allvar att hon 
skulle dö, trots att hon var mycket undernärd och vägde runt 40 kg och åkte in och ut på olika 
behandlingshem. För trots hennes fysiska svaghet så var hon stark på många andra sätt. Hon 
var varm och oerhört snäll rakt igenom och hon brydde sig verkligen om andra och ville gärna 
hjälpa till med allt. Hon ville alla andra så väl så hon glömde bort sig själv. Själv var hon inte 
värd ett uns, inte ens att äta.  
 
Vid jul ställde vi till med ett riktigt storbak, på hennes initiativ förstås. Jag hade aldrig 
kommit mig för annars. Jag har aldrig haft så gott och så mycket julbröd och julgodis förut. 
Värre blev det när det skulle ätas upp. Jag ville förstås att hon också skulle fika tillsammans 
med mig, det var ju hon som hade hjälpt mig med allt det goda. Det blev tvärnit. Jag har 
aldrig bråkat så mycket med någon som med henne, och då är jag inte en speciellt bråkig 
person. Det blev en allt knepigare sits att vara bästa kompis och samtidigt förmana och 
förbjuda. Jag vet att hon utnyttjade mig ibland eftersom hon visste att jag hade svårt att säga 
nej, jag vet också att detta var en del i sjukdomen. – Snälla Anna, kan jag inte få slippa 
rullstolen när vi går på stan. Det känns så hemskt när alla tittar och jag känner mig så sjuk då. 
Jag lovar att vi ska gå sakta! Ungefär så lät det ofta och ibland lät jag mig bevekas, ibland 
inte. Och det här har jag givetvis dåligt samvete för nu idag med facit i hand.  
 
Jag fick en fin väggklocka av henne i julklapp. Jag tittar på den just nu men den sköter sig inte 
riktigt som den ska, det har den aldrig gjort. Jag tar ner den ofta och rättar till visarna, och 
tänker alltid på henne då. Det är nog menat så, tror jag. Det finns liksom ingen chans att jag 
glömmer bort henne då. 
 
Hon skrev ut sig själv från behandlingshemmet därför att hon tyckte att det inte passade 
henne, hon trodde hon skulle klara av det själv med kontinuerliga öppenvårdsbesök. Hon hade 
precis fått en egen lägenhet och var jätteglad över den. Om jag känner henne rätt så donade 
och fejade hon nog mest hela dagarna. Ända till den dagen då hennes hjärta inte orkade 
längre.  
 
Tänk om jag kunde vrida tiden tillbaka 
Då skulle jag säga allt det där som jag inte hann 
Att du var världens bästa kompis 
Och att vår vänskap kändes sann 
 
Du gav mig alltid kraft och stöd 
Fast det borde varit tvärtom 
Du var svag men stark på andra sätt 
Var fick du din livsglädje ifrån? 
 
Jag kommer alltid att minnas dig 
För den som du faktiskt var 
Vi ses i Nangijala, vännen 
Det får ta den tid det tar 

 
 
 
 

 
 



1. Introduktion  
 
1:1 Problembakgrund 
”Anorexia nervosa kan karaktäriseras som en bindning till en sadistisk fantasimor som   
uppfunnits för att kompensera en total brist på omvårdnad” (Levenkron, 1986) 
 
Är Anorexia nervosa och Bulimia nervosa vår tids kvinnosjukdomar? Under de senaste 20-30 
åren har vi sett allt fler unga kvinnor som svälter sig eller hetsäter och kräks, allt för att 
undvika att bli tjocka. Vi ser hålögda kvinnor som är toppmodeller och elitidrottare. Den 
”typiska” anorexiflickan är en flicka som har börjat banta, till omgivningens förvåning. De 
flesta som utvecklar anorexi är nämligen inte överviktiga. Samtidigt som flickan absolut 
vägrar att äta, så har hon ändå ett ivrigt intresse för mat. Hon talar om, tänker och drömmer 
om mat, lagar mat, göder sin familj, har kylen och frysen full med mat och samlar recept av 
alla dess slag.  Hon trugar i alla andra mat, själv unnar hon sig inte en enda tugga. Om hon 
någon gång gör det så driver det henne ut på milslånga cykelfärder, frenetiskt springande upp 
och ner i trappor o s v. I början kan viktnedgången ge bättre idrottsresultat eller höjda betyg. 
Efter några veckor sjunker dock resultaten och koncentrationsförmågan minskar. Även när 
hon är sjukligt smal vill hon fortsätta att springa, cykla och simma.( Enzell,1992)  
 
Mycket tyder på att sjukdomssiffrorna ökar mer och mer och sjukdomen är vanligast bland 
kvinnor. Ca 1 av 100 flickor och kvinnor i åldrarna 13 – 30 år är drabbade, ungefär 10 procent 
av alla fall är män,(www.sjukvardsradgivningen.se). Det finns rapporter om barn som inte har 
nått puberteten som drabbats av anorexi. De flesta experter är eniga om att ätstörningar beror 
på en komplicerad förening av olika medverkande krafter. Dessa krafter kan man bland annat 
koppla till de skönhetsideal som råder, den självbild som man har, personlighetsdrag, 
traumatiska händelser under uppväxten, hur kroppen påverkas av bantning och om man har en 
ärftlig benägenhet. Andra faktorer fungerar som så kallade "triggers", och kan medverka till 
att utlösa anorexin. Triggers är faktorer som inte ensamma kan utlösa anorexin, men som 
tillsammans med andra faktorer kan medverka till att utlösa sjukdomen. Vidare kan anorexin 
upprätthållas genom bland annat krav på att vara perfekt och en stark uppfattning om att vikt 
och kropp är av stor betydelse för hur man värderar sig själv. (ibid) 
 
 Många som drabbas av anorexi har svårt att inse vidden av sina problem. Det är andra 
människor som har ett problem med hur de ser ut och inte de själva. Denna uppfattning kan 
göra att det är mycket komplicerat att söka och ta emot hjälp. När man är ung och osäker kan 
man ibland känna sig missnöjd med sin egen kropp, ett missnöje som späds på av samhällets 
slanka kroppsideal. Att banta eller motionera hårt för att gå ner i vikt kan verka som vägen till 
lycka, och i början är försöken att gå ner i vikt oftast lyckosamma. Man får beröm och 
komplimanger av människor runt omkring och känslan av att ha kontroll över både sin vikt 
och sitt liv förstärks. När man lyckas stå emot impulser att äta och fortsätter att tappa kilon,   
börjar kroppen snart genomgå  ett självvalt svälttillstånd. Då har man anorexi. Sjukdomen 
drar andra människors uppmärksamhet till sig. Anhöriga och vänner reagerar med oro. Men 
den som lider av sjukdomen delar inte denna oro. Då är man fokuserad på det som känns som 
det viktigaste i livet - att kunna kontrollera sin kropp och gå ner i vikt. (ibid) 
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1:2 Problemformulering 
Anorexi är en sjukdom som är svår att ta sig ur. Man kan bli bättre och lära sig att leva med 
den och kontrollera den, men kan man bli helt frisk? Det finns olika professionella 
behandlingsmodeller, men det finns också självhjälpsgrupper vilka kan anses som ett 
behandlingsalternativ. Forskning vad gäller självhjälpsgrupper och dess faktiska verkan är 
överlag begränsad, men under de senaste 15 åren har flera studier enligt Kurube (2004 ) 
gjorts. Emellertid är studier om självhjälpsgrupper för anorexi svårfunna.   
Varför bildas självhjälpsgrupper? Varför räcker det inte med de professionella 
behandlingsmodellerna? Dessa frågor vill jag finna svar på. 
 
1:3 Syfte 
Min uppsats är en kvalitativ studie grundad på tidigare forskning och information via Internet, 
d v s skriftliga källor. I min uppsats väljer jag att lägga mitt fokus på vägen ut ur anorexi. Jag 
vill studera genom tillgängliga studier och information på Internet kring orsaken till anorexi 
och dess behandling, både professionella behandlingsmetoder och självhjälpsgrupper. De 
huvudsakliga frågeställningarna är: 

• vilka förklaringsmodeller har varit dominerande? 
•  vilka behandlingsalternativ finns och hur ser de ut? 

 
1:4 Metod och material 
I min uppsats väljer jag att koncentrera mig på vägen ut ur anorexi. Jag vill forska kring 
professionella behandlingsmetoder samt självhjälp. Mina kärnfrågor i uppsatsen blir alltså: 
vilka olika professionella behandlingsmetoder finns och vad är självhjälp? Dessa frågor ämnar 
jag att söka konkreta och tydliga svar på. För att få en så komplett och fullständig bild av 
sjukdomen kommer jag även att redogöra för orsaker till varför man drabbas av anorexi. Jag 
har begränsat mig och valt att endast skriva om anorexi, och nämner endast andra former av 
ätstörningar. Jag har valt en kvalitativ ansats på min uppsats, eftersom jag vill förstå hur 
självhjälp och självhjälpsgrupper för och av anorexiproblematiker ser ut och fungerar. Jag vill 
beskriva, förklara och jämföra självhjälpsgrupper för anorexi och deras sätt att se sjukdomen 
och hur de arbetar för att ta sig ur anorexin. Detta ställs sedan i relation till professionella 
behandlingsmetoder som de framställs i tidigare litteratur. 
 
1:5 Datainsamling och urval 
Mitt syfte med uppsatsen kom till när jag efter inläsning av teorier/tidigare forskning insåg att 
studier om självhjälp och självhjälpsgrupper i jämförelse med professionella 
behandlingsmetoder, var svåra att finna. Mina bakgrundsstudier med förklaringsmodeller av 
anorexi och tillgängliga professionella behandlingsmodeller har jag gjort genom en 
systematisk genomgång. Jag har gjort en systematisk sökning av de tillgängliga litteraturer 
som finns på biblioteket respektive internet. Jag har också gjort en litteratursökning med hjälp 
av relevanta databaser (Mittuniversitetets databaser och LIBRIS ) för att uppfylla uppsatsens 
syfte. För att söka efter svenska artiklar använde jag Artikelsök. En strävan jag haft är att 
använda mig av originalkällor vilket lyckades i de flesta fall. Andrahandskällor har jag endast 
använt mig av om det ansetts vara en viktig källa. När det gäller självhjälpsgrupper för 
anorexi, har jag till största del utnyttjat information som funnits på deras hemsidor på Internet.  
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Jag har också inhämtat mitt material från lämplig litteratur såsom böcker och 
bibliotekskataloger.  
Jag har även sökt adekvata vetenskapliga artiklar och tidsskrifter på Internet. Det material jag 
har använt mig av är den som jag funnit då jag använt mig av mina nyckelord som sökord. Jag 
har valt ut materialet med tanke på att få en så bred kunskap som möjligt om just de frågor jag 
ställt ovan, alltså många olika infallsvinklar och perspektiv inom de specifika områden jag 
preciserat i min problemformulering. Jag har utgått från de förklarings och 
behandlingsmodeller som man använder sig av vid anorexi. Eftersom mitt syfte baseras på 
tidigare forskning/teorier så har jag analyserat resultatet främst utifrån tidigare 
forskning/teorier. Jag har utgått från det som andra forskare/teoretiker menat varit viktiga 
orsaksfaktorer till anorexi o s v. 
 
1:6 Sökord 
Jag har använt mig av googles sökmotor för att hitta material som passar för uppsatsens syfte, 
och valt att visa endast svenska sidor. På sökordet anorexi + begreppsförklaring fick jag 6 
träffar, på anorexi + orsaker fick jag 29 200 träffar, på anorexi + professionella 
behandlingsmetoder fick jag 233 träffar, på anorexi + psykoanalys fick jag 315 träffar, och 
slutligen på anorexi + självhjälp fick jag 438 träffar. Jag har tittat på rubrikerna på mina 
träffar och sedan systematiskt gått igenom de studier som passat mitt syfte och mina 
nyckelord. Samma träffar kom ibland upp flera gånger vilka jag givetvis då hoppade över. Jag 
började på träff nr 1 och arbetade systematiskt mig vidare. När jag ansåg att jag hade fått en 
bred och täckande information om varje nyckelord slutade jag min sökning på Internet. En del 
har jag tittat på mer ytligt och några viktiga studier har jag valt att redovisa i detalj. De 
hemsidor jag använt mig av på Internet anser jag vara reliabla eftersom det finns hänvisning 
till de ursprungliga källorna, samt att jag exkluderat insändare, artiklar o s v för att minimera 
risken att ta med oseriösa och godtyckliga referenser. 
 
1:7 Dessa sidor har jag använt mig av på Internet:  
(www.sjukvardsradgivningen.se) David Clinton, leg psykolog & psykoterapeut skriver om 
viktiga saker på sjukvårdsrådgivningens hemsida som jag använt mig av. Han skriver bland 
annat vad anorexia nervosa betyder, han tar även upp lite statistik som kändes viktig att ha 
med för att få ett grepp om könsfördelning, åldersgrupp mm.   
 
På www.internetmedicin.se skriver Professor Ingemar Engström, psykiatriskt 
forskningscentrum/ Örebro Universitet(2006) om ärftliga faktorer vid anorexi. Detta ville jag 
ta med som en del, för att få en så komplett bild av de faktorer som spelar in när det gäller 
anorexia nervosa. 
 
www.capioanorexicenter.com  (2004) har en hemsida som jag gick in på för att se hur de 
arbetar där, vilken behandlingsmetod de använder sig av o s v, för att sedan kunna jämföra 
med självhjälpsgrupper och andra behandlingsmodeller. Capio Anorexi Center driver en 
specialiserad behandling mot ätstörningar med inriktning mot en kognitivt inriktad 
behandlingsmodell. 
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På www.kunskapscentrum.com/vagledning/fragor hittade jag Medicinska Forskningsrådets 
syn på anorexia nervosa. 1977 bildades tre forskningsråd under Utbildningsdepartementet, 
däribland Medicinska forskningsrådet (MFR). MFR menar att öppenvården är grundstommen 
i all anorexibehandling... samt att familjeterapi är troligtvis den bästa behandlingen för yngre 
patienter medan individuellt utformad psykoterapi tycks fungera bäst hos äldre. Även APA 
sammanfattar sin syn på hur man uppnår de bästa behandlingsresultaten beträffande anorexia 
nervosa.  
 
www.abkontakt.se/sidorna/Stodverksamhet  är en ideell förening med syfte att sprida 
information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras 
anhöriga, arbeta förebyggande inom området och påverka för bättre vård. Jag tycker det var 
viktigt att visa en förening som fungerar på frivillig basis, eftersom det är oerhört 
betydelsefullt  att sådana finns som ett komplement till den professionella vården.
 
Jag har också tittat på hemsidan för Grändens självhjälpscenter i Uppsala, som är en 
mötesplats för människor som vill träffa andra med liknande erfarenheter. 
www.svenskakyrkan.se/samariterhemmet/sjalvhjalp  
 
På www.sjalvhjalp.nu hittade jag konkreta och tydliga svar på vad självhjälp egentligen är och 
hur en självhjälpsgrupp bör fungera.  
 
Institutionen för psykologi vid Uppsala Universitet. www.anst.uu har gjort en rikstäckande 
studie om risk- och skyddsfaktorer för ätstörningar bland unga kvinnor i Sverige. De har  
bedrivit forskningsverksamhet kring kartläggning av riskfaktorer för ätstörningar och 
behandling av bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande former av ätstörningar. Man 
valde slumpmässigt ut 2000 kvinnor över hela Sverige mellan åldrarna 18 och 30 som fick 
besvara en mycket omfattande enkät. Två år senare följde man upp deltagarna som då fick 
besvara samma frågor igen.  De skriver även om aktuell forskning om prevention av 
ätstörningar. 
 
1:8 Bearbetning och analys 
Därefter har jag gått igenom de olika forskningsresultaten utifrån mitt syfte och mina 
frågeställningar. Jag har analyserat och bearbetat mitt material, d v s skrivit om det med mina 
egna uttryck och ord, men med en tanke på att behålla den ursprungliga informationen. För att 
säkerställa reliabiliteten återvände jag till det ursprungliga materialet under hela arbetets gång 
och har även läst de primära studier som nämns. Pålitligheten i min uppsats förstärks också av 
att jag gjort en litteratursammanställning av olika studier för att på så sätt kunna jämföra och 
försäkra mig om att det är flera olika forskare som kommit fram till samma resultat vad gäller 
orsaker o s v, oberoende av varandra. Jag har valt att lägga fokus på svenska studier som 
gjorts, eftersom syftet med min uppsats är att skriva och berätta om vägen ut ur anorexin när 
det gäller vårt eget lands förhållanden. Jag har dock tagit med ett fåtal internationella studier 
som varit viktiga för att få en förståelse för hur helhetsbilden sett ut.  
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Jag har presenterat resultatet i olika studier, men jag har också tagit med en del författares 
egna upplevelser och kliniska erfarenheter, eftersom det i en kvalitativ studie även accepteras 
att ta med vardagserfarenheter och litterär kunskap. Jag har kritiskt utnyttjat den kunskap och 
de erfarenheter jag inhämtat i form av egna erfarenheter, skönlitteratur t ex Hunger av 
Caroline Knapp(2003) och Mat på hjärnan av Stellan Sjödén (1989),  för att på ett korrekt sätt 
kunna beskriva varför självhjälpsgrupper bildas och hur de fungerar samt hur medlemmarna i 
gruppen upplever det. Mitt syfte har inte varit att studera den variation som finns mellan 
människor i en viss grupp. Jag har istället arbetat för att beskriva de viktiga egenskaper som 
skiljer självhjälp från de professionella behandlingsmetoderna. Jag har letat efter verkliga 
definitioner på de begrepp jag studerat, fram för allt på mina nyckelord: anorexi, 
behandlingsmetoder, självhjälp, och det jag strävat efter är att hitta de faktorer som skapar 
mening, som gör en skillnad. De definierade begreppen har använts som analysverktyg. Efter 
denna föresats har jag valt ut mina studier, och hoppas och tror att jag på detta vis fått en så 
mångsidig bild av fenomenet självhjälp. Jag har arbetat för att lyfta fram självhjälpens 
centrala egenskaper i förhållande till professionella behandlingsmetoder. Eftersom analysen 
av materialet skett endast i min egen hjärna, har jag redovisat noggrant hur jag har tolkat de 
uppgifter som jag samlat in.  
 
1:9 Tillförlitlighet 
Jag har lyckats med att samla in de data som jag behövde för att svara på mitt syfte och mina 
frågeställningar. Jag har med hjälp av mina nyckelord och definitioner av begrepp vänt mig 
till den litteratur och de uppgifter på Internet som gett en rik beskrivning om orsaker till 
anorexi och självhjälpsgrupper på området. När det gäller de hemsidor som jag använt är de 
skrivna av forskare eller behandlare själva samt de självhjälpsgrupper som består av 
anorexiproblematiker, d.v.s. mina målgrupper. På så sätt har jag fått rika och täta 
beskrivningar av det fenomen jag har studerat. Därmed kan man säga att den interna 
validiteten i studien är hög. Men det går däremot inte att påstå något om den externa 
validiteten, eftersom man inte kan veta hur typiska dessa självhjälpsgrupper är. 
 
Personligen anser jag att jag har den kunskap och den livserfarenhet som krävs för att lyckas 
med detta. Dels genom mina personliga erfarenheter när det kommer till min vän som avled i 
anorexi, dels genom många års arbete på en psykiatrisk akutavdelning, där det fanns en 
specialenhet för ätstörningar. Sedan har jag även arbetat på en medicinavdelning på sjukhuset 
i några år, där jag har upplevt de mer akuta fysiska komplikationerna av anorexi. Jag tycker 
själv att jag har en öppen och fördomsfri attityd när det kommer till självhjälp. Jag har låtit 
familj och vänner ta del av det material min undersökning bygger sina tolkningar på för att 
stärka studiens validitet. I den här frågan har jag valt den fenomenologiskt orienterade 
forskningstraditionen: Jag har ställt mig själv öppen till allt material jag inhämtat och hållit 
mig på distans från själva fenomenen självhjälp och professionella behandlingsmetoder och i 
möjligaste mån avstått från egna antaganden eller tolkningar. Mina egna teorier och det som 
jag tror mest på har jag satt inom parentes, jag har försökt att eliminera min förförståelse och 
istället koncentrerat mig på själva fenomenen. 
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 Innehållet i min datainsamling berör mänskliga perspektiv som värderingar och 
meningsskapande omständigheter, och det är jag själv som har varit det huvudsakliga 
mätinstrumentet. Därför har jag gått in för och tänkt på genom hela arbetets gång att utsätta 
mig för alla sidor av självhjälpsgrupper respektive professionella behandlingsmetoder, både 
positiva och negativa.  
 
2 Begreppsförklaring  
 
2:1 Begreppet ätstörning och anorexia nervosa  
En ätstörning beskrivs som att individens ätande inte styrs av kroppens näringsbehov. En 
definition på ätstörning är när en person äter, eller låter bli att äta, för att tillfredställa psykiska 
behov. Sedan brukar man indela ätstörningar i olika typer, t.ex. anorexia nervosa, bulimia 
nervosa eller hetsätningsstörning, beroende på hur ätstörningen yttrar sig. Men alla passar inte 
in i dessa typer, och man kan ha en ätstörning, även om man inte tillhör någon av dessa tre 
grupper.(Web4health online, 2006) 
 
För klassificering av ätstörningar finns för närvarande två diagnossystem: WHO´s 
International Classification of Diseases (ICD) och American Psychiatric Association`s 
Diagnostic and Statistical Mannual of Mental Disorders (DSM). 
I Sverige används uteslutande DSM. Begreppet ätstörningar är en samlingsbeteckning på 
anorexia nervosa, bulimia nervosa och ätstörningar UNS (atypiska ätstörningar och 
hetsätningsstörningar), vilka är psykiatriska diagnoser enligt klassifikationssystemet DSM-IV 
och ICD 10.(Läkemedelsboken 2005/2006) 
 
2:2 Begreppet anorexi 
Jag har använt mig av deras information för att jag tycker det är viktigt, att på ett enkelt sätt 
försöka förklara dessa begrepp, både så att jag själv förstår vad jag skriver om, och att andra 
som läser ska förstå. På medicinskt språk heter sjukdomen anorexia nervosa som 
betyder"nervös aptitlöshet". Anorexi är vanligare bland kvinnor än bland män. 
(www.sjukvardsradgivningen.se)  
 
 
I den föreliggande uppsatsen används definitionen ”nervös aptitlöshet” som jag hittade på 
www.sjukvardsradgivningen.se.  
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3 Resultatdel – Tidigare forskning - Litteratursammanställning 
 
3:1 Varför drabbas man av anorexi? 
Ca 1 av 100 kvinnor i åldrarna 13 till 30 år är drabbade. Män utgör cirka 10 procent av alla 
fallen. Oftast insjuknar man under tonåren. Att vi börjar banta är den allra vanligaste 
medverkande kraften, det betyder däremot inte att all bantning orsakar anorexi. När man 
klarar av att stå emot sina ingivelser att äta och går ner i vikt, börjar kroppen så småningom 
lida av ett självvalt svälttillstånd. Då har man anorexi. (www.sjukvårdsrådgivningen.se) 
 
3:2 Ärftliga faktorer 
Många olika studier visar betydelsen av ärftliga faktorer vid anorexi. Risken för ett syskon till 
en anorexisjuk att själv insjukna är 2-5% jämfört med under 1% av befolkningen i stort. 
Hittills vet man bara att ärftliga faktorer troligtvis spelar en väsentlig roll i många fall av 
anorexi. (Råstam-Bergström, Gillberg, Gillberg, 1995) 
 
Ärftliga faktorer som kan orsaka olika beroendesjukdomar, ökar också risken för ätstörningar. 
Detta hänger ihop med att ett överdrivet ätande eller svält kan stimulera belöningscentrum i 
hjärnan på samma sätt som narkotika kan göra. Om en enäggstvilling har ätstörningar, är 
sannolikheten högre för ätstörningar hos den andra enäggstvillingen.(Sohlberg, 1987) 

 
En av de aktuella författarna i Internettjänsten www.internetmedicin.se och som jag använt 
mig mest av är Professor Ingemar Engström, psykiatriskt forskningscentrum/ Örebro 
Universitet, eftersom han behandlade många av de frågor och nyckelord som jag har med i 
min uppsats. Hans åsikter baseras på en kombination av olika faktorer. Anorexia nervosa är 
en sjukdom med flera olika samverkande orsaker. Ärftliga orsaker spelar troligtvis en viss 
roll. De som lider av anorexia har också väsentliga störningar i endokrina (insöndrande) och 
centralnervösa mekanismer, men ännu har ingen primär biologisk orsak hittats. 
Sociokulturella faktorer anses ha en betydande inverkan för att få och/eller vidmakthållandet 
av sjukdomen. Anorexipatienter har en tydlig överrepresentation av karakteristiska drag 
såsom rigiditet, tvångsmässighet och interpersonell osäkerhet. I familjerna finns ofta 
särskiljande drag såsom insnärjdhet och bristande konfliktlösningsförmåga, vilket i tidigare 
forskning menades ha ett direkt orsakssamband med anorexia nervosa. Den generella 
tolkningen idag är att dessa drag snarare är sviter av sjukdomen än orsak till den. Anorexia 
nervosa börjar alltid med en tanke om att vilja gå ned i vikt. Bantningen tillsammans med 
biologiska, fysiologiska och kulturella faktorer får sjukdomen att inträda. Att banta leder 
alltså inte alltid till anorexi (www.internetmedicin.se) 
 
3:3 Sociala och kulturella faktorer 
Många unga människor som lider av anorexi är perfektionister och siktar högt vad gäller skola 
och utbildning. Bragderna är ofta goda eller till och med strålande fram till sjukdomsdebuten. 
Klinisk erfarenhet har gett hypotesen att vissa fall av anorexia nervosa debuterar när en 
person länge presterat vid gränsen av sin kapacitet, och börjar känna att han/hon inte längre 
orkar vara lika duktig längre. Beslutet att börja banta fattas ibland i direkt anknytning till ett 
meddelande om sänkt betyg eller ett negativt omdöme. Personer med anorexi har ofta varit 
ömtåliga för vad andra människor tycker och tänker om en. Det kan gälla kommentarer om 
utseende, frisyr, vikt o s v. Några illa valda ord kan vara tillräckligt för att utlösa en nästan 
trotsliknande svältperiod.(Råstam-Bergström, Gillberg, Gillberg, 1995) 
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3:4 Skönhetsidealens påverkan 
Om man jämför bilder av skönhetsdrottningar från tidigare och nu, så kan man se att de bara 
blir smalare och smalare för varje år som går. Filmstjärnorna i 40- och 50-talsfilmerna är 
mycket kurvigare än filmstjärnorna i dag. Det utseende som ansågs normalt för 40-50 år sedan 
ser vi sällan i media idag. Fotomodeller idag har högst onormala kroppar. För att bli så smala, 
som skönhetsidealet kräver, tvingas de att svälta sig själva och ständigt gå omkring hungriga. 
Andra kvinnor och flickor känner ett krav på sig att vara lika smala som fotomodellerna. 
Anorexia börjar ofta i ett försök att gå ned i vikt. Vi kan få problem med vår bild av oss själva 
och med vad vi äter på grund av de kroppsideal som vi ser på tv och i tidningar. 
 
Många unga tjejer som har en normal kropp, tycker att de är för tjocka och vill banta. Man 
kan jämföra med skönhetsidealet i det gamla Kina, där man lindade fötterna hårt på små 
flickebarn för att de inte skulle få för stora fötter. Detta satte sina spår och dessa kvinnor blev 
senare invalider som inte kunde gå och leva normalt. Allt för ett orimligt skönhetsideal med 
krav på små fötter. Idag har vi sjukligt magra fotomodeller som våra ideal, som stympar sig 
själva genom att inte äta tillräckligt. Speciellt unga tjejer försöker att pressa sig själva till en 
onormalt smal kropp. Skönhetsidealen bidrar till förtrycket. Det är normalt att kvinnor är lite 
rundare än män. Hormonerna i kvinnokroppen fungerar bäst om cirka en fjärdedel av 
kroppsvikten består av underhudsfett.(Palme, 1994). 
 
Man kan undra om inte all uppmärksamhet från media när det gäller bulimi gör att fler 
människor med anorexi kommer på idén att stoppa fingrarna i halsen och kräkas. Vissa 
rapporter tyder på att de som både svälter sig och samtidigt har ett bulimiskt beteende idag 
utgör än större andel av alla med anorexi än för några tiotal år sedan. Anorexia nervosa är 
mycket vanligare i länder där det finns gott om mat och hög materiell standard än i kulturer 
där man måste kämpa för att överleva.(Råstam-Bergström, Gillberg, Gillberg, 1995) 

 
I Subkulturer med en stark kroppsfixering, som t ex fotomodeller, dansare och vissa idrottare, 
där slankhet krävs eller i sporter med viktgränser, finns en ökad frekvens av ätstörningar. 
Detsamma gäller diabetes som tvingar fram ett mat och diettänkande. Under den senaste 
tioårsperioden har man alltmer fokuserat på det manliga kroppsidealet: kroppen skall vara 
lång och smal, rutor på magen och musklerna på armar och ben skall vara exceptionellt 
välutvecklade. Samtidigt har allt fler unga män börjat med bodybuilding, äta anabola steroider 
och äta vattendrivande tabletter.  Glutenintolerans och njursjukdomar har också nämnts. Det 
är inte enbart positivt med all information om kost och nyttighetspropaganda som 
förekommer i skolorna. Många flickor och pojkar med anorexi berättar att deras hårdbantning 
börjat efter en sådan information, oftast sedan t ex skolsköterskan dessutom antytt att det 
kanske vore värt att ”tänka lite mera på hur många kalorier man sätter i sig”. En del 
privatskolor och balettskolor har en klart ökad frekvens av anorexia nervosa.(ibid) 
  
Skräpmat finns överallt, och den tävlar med den riktiga maten som barn behöver för att bli 
friska och starka. Barn kan inte själva motstå frestelsen från den goda och lättillgängliga  
skräpmaten. Samhällets budskap till våra barn och ungdomar är tvetydigt. Vi framhäver ett 
extremt och onormalt smalhetsideal, samtidigt som vi frestar med onyttig och fettbildande 
skräpmat. Det är kanske inte så märkligt att människor blir sjuka, när vi utsätts för sådana 
ologiska budskap. Barn har inte kunnandet att förstå de långsiktiga konsekvenserna av att 
ersätta näringsrik mat med tomma kalorier. (Spitzer, Henderson & Zivian, 1999). 
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3:5 Psykiska och psykologiska faktorer 
Perfektionism, extrem pliktkänsla och social tillbakadragenhet är mycket vanligt och tycks till 
stor del ha funnits hos personen långt innan ätbeteendet blev avvikande.(Råstam-Bergström, 
Gillberg, Gillberg, 1995) Dessa drag är hos en del så påfallande att man måste tala om en 
personlighetsstörning. Enligt ett stort antal systematiska studier är tvångsmässig 
personlighetsstörning och fobiska personlighetsstörningar kraftigt överrepresenterade vid 
anorexi. I Göteborgsstudien som utfördes under 1980-talet, hade fler än två av fem med 
anorexi sådana personlighetsstörningar jämfört med tre av femtio ungdomar som inte var 
sjuka i anorexi. En störning i den empatiska förmågan fanns hos tre av tio inom anorexi-
gruppen jämfört med två av femtio i gruppen utan anorexi. Ofta är det fråga om barn som: 

• varit annorlunda än andra barn, inte minst sina syskon 
• haft svårt att umgås med jämnåriga, antingen på grund av ett avvisande, påträngande 

eller alltför passivt socialt beteende 
• haft ett stort behov av regler, ritualer, rutiner och ofta extremt pedantiska och 

ambitiösa, ibland utan att kunna leva upp till sina egna krav. 
• Ofta överdrivet fascinerade av någonting som andra barn inte visat intresse för 
• Verkat märkligt omedvetna om andras perspektiv och om ”hur livet skall levas”(ibid) 
 

Vissa av de socialt passiva barnen med empatistörning kan uppfattas som ”särskilt 
lätthanterliga, nästan ett mönsterbarn om det inte vore för de fixa idéerna”. I författarnas 
erfarenhet är det vanligt att pojkar med anorexi har en avvikande premorbid (psykiskt osund) 
personlighet, inte sällan med drag av Aspergers syndrom. .(Råstam-Bergström, Gillberg, 
Gillberg, 1995) 
 
Det finns vissa personlighetsdrag som är vanliga hos patienter med ätstörningar. Personer som 
har dessa drag löper en ökad risk att drabbas av en ätstörning. Här är personlighetsdrag som 
ökar risken för att utveckla ätstörningar: 

 
• Låg självkänsla  
• Litar inte på sig själv eller på andra människor  
• Dålig medvetenhet om känslor  
• Perfektionism  
• Ser allting i svart eller vitt  
• Har ett impulsivt eller tvångsmässigt beteende  
• Lägger alltför stor vikt vid utseende, vikt och kropp  
 

När någon som uppfyller tre eller fler av dessa personlighetsdrag påbörjar en sträng diet, finns 
det en risk att dieten omvandlas till en farlig "framgångsmodell". Man upplever ökat 
självförtroende och en mer positiv bild av sig själv genom framgången med dieten.(Sohlberg, 
1987) 
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Traumatiska upplevelser: 
Vissa studier tyder på att anorexi kan utvecklas i anknytning till en traumatisk händelse. I 
Göteborgsstudien fanns några unga som började svälta efter att de blivit utsatta för våldtäkt 
eller överfall. Det finns inga studier som tyder på att sexuella övergrepp skulle vara en vanlig 
orsak vid anorexi”(Råstam-Bergström, Gillberg & Gillberg, 1995). Vissa studier pekar istället 
på ett lägre antal av sådana övergrepp i de familjer som har någon som lider av anorexi, än i 
”normalbefolkningen”.(Råstam-Bergström, Gillberg, Gillberg, 1995)  
 
3:6 Ackommodation i stället för assimilation 
Enligt den amerikanska psykoanalytikern Hilde Bruch,(Råstam-Bergström, Gillberg & 
Gillberg, 1995) kunde man hos kvinnor med anorexia nervosa ofta se att de som barn varit 
ovanligt ackommoderade snarare än assimilerade. Den som nästan bara ackommoderar 
(anpassar sig till omgivningens krav), har vid krav på förändring (t ex i samband med 
puberteten) inte självständighet nog att finna lösningar. En utväg kan då, enligt Bruch, vara att 
göra motstånd mot att bli vuxen genom att banta och på så sätt förhindra puberteten och 
”förvandlingen” till vuxen. (ibid) 
 
3:7 Familjen 
Råstam-Bergström, Gillberg & Gillbergs studie pekar på familjeförhållandet som en viktig 
faktor. Först under de allra senaste åren har den allmänna tesen om familjens orsakssamband 
med anorexi kommit att ifrågasättas, många tvivlar på att en störd familjeinteraktion skulle 
vara den starkaste orsaken till sjukdomen.(Råstam-Bergström, Gillberg & Gillberg, 1995) 
 Många studier tyder dock på att problem inom familjer som har ett barn med anorexi är större 
än inom andra familjer. Flera studier tyder på att frekvensen av kaos och disharmoni kan vara 
ökad i familjer med anorexi, det är dock ovisst om den störda familjemiljön är en förvarning 
om eller en konsekvens av barnets sjukdom. Nästan alla psykiska störningar och sjukdomar 
har någon gång skyllts på ”den onda modern”. Författarna Råstam-Bergström, Gillberg & 
Gillbergs kliniska erfarenhet pekar på att, om någon av föräldrarna är avvikande, rör det sig 
oftare om pappan än om mamman. Detta fenomen kommer sällan fram i vetenskapliga 
studier, i vilka papporna nästan aldrig deltar. Det finns en påfallande ökad närvaro av 
depressioner och ätstörningar (speciellt övervikt) hos anhöriga till personer med anorexi, och 
det finns en ökad förekomst av fetma i släkten hos de som utvecklar anorexi. Flera studier 
visar på ett ökat antal av depressioner hos släktingar. Vissa mammor tycks dock bli fixerade i 
sjukliga ätbeteenden först sedan barnet utvecklat anorexi. (Råstam-Bergström, Gillberg & 
Gillberg, 1995) 
 
            3:8 Sammanfattning orsaker 

- Genetiska faktorer spelar en viktig roll och ärftliga faktorer som kan orsaka olika  
            beroendesjukdomar ökar också risken för ätstörningar. Om en enäggstvilling har    

      ätstörningar,  är sannolikheten högre för ätstörningar hos den andra enäggstvillingen. 
- Traumatiska händelser tycks ha en definitiv roll i vissa fall och 

familjerelationsstörningar är ganska vanligt förekommande.  
- I Göteborgsstudien står det klart att tvångsmässig personlighetsstörning alternativt 

tvångssymtom var den vanligaste bakgrundsfaktorn och de som lider av anorexia har 
väsentliga störningar i endokrina och centralnervösa mekanismer, och anorexipatienter 
har också en tydlig överrepresentation av karakteristiska drag såsom rigiditet, 
tvångsmässighet och interpersonell osäkerhet. 

-  I familjerna finns ofta särskiljande drag såsom insnärjdhet och bristande     
konfliktlösningsförmåga 
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-     Enligt Bruch, kunde man hos kvinnor med anorexia nervosa ofta se att de som barn 
       varit  ovanligt ackommoderade snarare än assimilerade. 
-     Många studier tyder på att problem inom familjer som har ett barn med anorexi är 
       större än inom andra familjer, och författarnas kliniska erfarenhet pekar på att om 
       någon av föräldrarna är avvikande, rör det sig oftare om pappan än om mamman. Det 

finns en påfallande ökad närvaro av depressioner och ätstörningar (speciellt övervikt) 
      hos anhöriga till personer med anorexi. 
 
Slutsatsen är att Anorexia nervosa är en sjukdom med flera olika samverkande 
orsaker, och att Anorexia nervosa alltid börjar med en tanke om att vilja gå ned i vikt. 
 
4.Vad är självhjälp och varför bildas självhjälpsgrupper? 
Borkman(1999) refererad i Kurube 2004)  har satt upp några gemensamma kriterier som 
gäller i olika definitioner av självhjälpsgrupper: 

- att gruppen är liten 
- att gruppen samlas kring en gemensam problematik 
- att gruppens viktigaste drivkraft är ett gemensamt stöd/hjälp 
- att gruppen är självstyrande 

 
Även om självhjälpsgrupper varierar stort, krävs det ömsesidigt stöd och ömsesidig hjälp 
mellan deltagarna. Med självhjälp menas vad en människa gör för att hjälpa sig själv. Man lär 
sig att finna sina egna tillgångar som legat dolda, dessa fungerar som en läkande kraft i 
kombination med egna livserfarenheter och upplevelser. Självhjälp inkluderar även ”gör-det-
själv” och står också för t ex böcker eller band som innehåller en självständig 
inlärningsprocess.(Riessman och Carrol,1995,refererad i Kurube, a.a.).  Om man förenar 
begreppen ömsesidig hjälp och självhjälp blir det ett engelskt ordspråk ”Du kan göra det 
själv, men du kan inte göra det ensam”(Borkman,1999, citerad i Kurube, a.a.). 

 
Meningen med en självhjälpsgrupp är att man skall hjälpa sig själv och lösa sina egna 
problem genom att hjälpa andra och ta emot andra människors hjälp. Smith och 
Pillemars(1983) citerad i Kurube, definition av en självhjälpsgrupp är ”en frivillig grupp som 
värdesätter personlig integration och ömsesidigt stöd eller ömsesidig hjälp för att lösa 
problem som upplevs pressande och personliga av de flesta deltagarna”. De menar att de 
människor som har ett specifikt problem är speciellt lämpade att stötta andra som har likartade 
problem Den ömsesidiga sociala tekniken kallas enligt Borkman (refererad i Kurube, a.a.) för 
”erfarenhetsbaserat socialt inlärande”. 
 
I den föreliggande uppsatsen kommer jag att använda kriterierna av Borkman och definitionen 
av Smith och Pillermar när det gäller självhjälpsgrupp.  
 
Magnus Karlsson, forskare vid Sköndalsinstitutet presenterade år 2000 en forskningsrapport 
på uppdrag av socialdepartementet, vilket var resultatet av fem års forskning kring 
självhjälpsgrupper och dess spridning i Sverige. Han har formulerat en definition som 
används flitigt:”En självhjälpsgrupp är en mindre, deltagarstyrd samling människor som 
regelbundet samlas för att bearbeta gemensamma problem genom ömsesidigt stöd och 
ömsesidig hjälp” 
 
 

11 

 
 



Karlssons forskning visar bland annat att människor ofta går till en självhjälpsgrupp och en 
terapeut samtidigt. Han skulle även vilja se en ökad tolerans för självhjälpsgrupper från bland 
annat terapeuter, kuratorer och socialsekreterare. ”Det finns skäl att tro att självhjälpsgrupper 
, i en eller annan form, kommer att spela en större roll i det svenska samhället än vad som 
idag är fallet”(Karlsson, M; a.a. citerad i Essén, 2003) 
 
I den föreliggande uppsatsen har jag valt Karlssons definition av självhjälpsgrupper. 
 
Enligt en rapport från WHO har man dragit följande lärdomar: 

• Antal depressioner har minskat 
• Mindre fysiska och psykiska besvär 
• En ökad förmåga till mänskliga relationer 
• Större vilja och förmåga att hjälpa andra 
• Man lär sig prata om viktiga saker, att vara öppen och att lyssna 
• Frigör energi för att få kraft att komma vidare, får större handlingskraft 
• Stöd av att dela med jämlika 
• Gruppen tar hand om problem som varken medicin eller pengar kan lösa   

(www.sjalvhjalp.se)  

Den som själv är drabbad eller har varit i samma situation kan bättre förstå hur det känns – det 
är den bärande tanken bakom självhjälpsgrupper. Charlotte Essén är frilandsjournalist med 
inriktning på medicin. Hon har i sin bok Samtal i självhjälpsgrupp dels intervjuat deltagare i 
olika grupper, dels samlat fakta kring själva fenomenet självhjälpsgrupper – varför de behövs, 
hur de har utvecklats, hur de fungerar och hur man startar en självhjälpsgrupp. 
Självhjälpsgrupper har blivit klandrade för att uppmuntra klagande, ältande offer. Andra anser 
också att myndigheterna ser på självhjälpsgrupper som ett billigt och effektivt sätt att slippa 
bidra ekonomiskt och istället skickar vårdkrävande patienter till en självhjälpsgrupp. Det 
behövs inga tillstånd, ansökningar, pengar eller utbildning för att starta en självhjälpsgrupp 
men självhjälpsgrupper passar inte alla människor – det är inte en one-size–model. Deltagaren 
måste vara villig att prata och öppna sig för andra människor, att inte avbryta samt vara 
empatisk och samtidigt vara en aktiv lyssnare. Eftersom det inte finns någon nationell 
organisation i Sverige för självhjälpsgrupper, är det snudd på omöjligt att hitta alla grupper i 
vårt land. En väg att gå är att kontakta Röda korset, Rädda barnen, Stadsmissionen, Svenska 
kyrkans församlingar, eller vuxendialog.(Essèn,2003) 
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4:1 Varför självhjälp? 

Många forskningsstudier, främst från USA och Storbritannien men även från Tyskland, 
Belgien och de nordiska länderna, hävdar att självhjälpsgrupper är ett effektivt sätt att hjälpa 
de som deltar. Att grupperna förbättrar hälsotillståndet och förebygger kroniska 
sjukdomstillstånd har både svenska och internationella studier visat. En självhjälpsgrupp skall 
inte ses som en form av socialvård eller välgörenhet, eftersom de som deltar söker en 
förändring för sin egen del, inte andra människor. Nästan alla som arbetar i vårdsektorn 
saknar kunskap om självhjälpsgrupper och hur de är annorlunda motför andra stöd och 
terapigrupper, men en del som jobbar inom sjuk och socialvården ser självhjälpsgrupperna 
som ett komplement till professionell hjälp och tycker att grupperna är en viktig resurs. I 
Danmark är professionella yrkesgrupper en viktig del av självhjälpsgrupperna, visar en dansk 
studie från 2001(adamsen, L & Rasmussen, JM;2001). Man konstaterar också att 
professionell personal i många andra länder deltar i självhjälpsgrupper. Detta finns väl 
dokumenterat i sociologiska empiriska studier.(Borkman, T;1997; Barlow, SH m.fl; 2000; 
Damen, S, Mortelmans, D & Van Hove, E; 2000; Wituk, S m.fl;2000, refererad i Essèn,2003) 

Det finns oerhört lite forskning om negativa effekter av självhjälpsgrupper. Zygmunt 
Bauman(2000) har i sin bok På spaning efter politiken en kritisk syn på självhjälpsgrupper. I 
en social analys anser han att självhjälpsgrupper bidrar till att öka känslan av ensamhet hos 
den enskilda deltagaren. Han menar också att grupperna har en benägenhet att vända blicken 
inåt, då deltagarna fokuserar på sig själva och på så sätt förlorar det yttre perspektivet. Andra 
studier tyder på olika negativa erfarenheter i en självhjälpsgrupp, t ex upplevd blyghet, smärta 
och förtvivlan, få felaktiga förklaringar, bli för beroende av övriga gruppen eller att uppleva 
den öppna kommunikationen skrämmande. Dessutom fanns en känsla av utanförskap och 
förödmjukelse inför gruppen.(Galinsky, MJ % Schopler, JH: 1994, citerad i Essén, 2003) 
 
På institutionen för psykologi på Uppsala Universitet har man bedrivit forskning med 
självhjälp kring bulimia nervosa och annan hetsätningsstörning. Resultaten av studierna visar 
att en betydande del av de personer med ätstörningar kan ha mycket gott stöd av ett 
strukturerat självhjälpsprogram. Hur bra resultaten blir beror på hur väl och tålmodigt man 
arbetar med programmet. Motivation för förändring är A och O. Studier i USA och England 
har visat att självhjälp kan vara en mycket lämplig valmöjlighet för människor med olika 
typer av ätstörningar. I våra tidigare svenska studier, till skillnad från de engelska och 
amerikanska studier som gjorts, har självhjälp varit ungefär lika verkningsfull som självhjälp 
kombinerad med obetydlig behandlande stödkontakt. I en kontrollerad studie med 
randomiserade grupper fick en grupp unga kvinnor med tydliga riskmarkörer genomgå ett 
interaktiv behandling via Internet, innehållande strategier för att förändra kroppsuppfattning 
och upptagenhet med att vilja bli smal. Denna grupp jämfördes med en kontrollgrupp före och 
direkt efter behandling. Resultaten visade på fördelaktiga resultat för både behandlings- och 
kontrollgruppen. Ett utbildningsprogram (Everybody is Different) administrerat av 
skolpersonal och med stöd av multimedia teknik, riktat till skolungdomar (11-14 år), med 
syftet att förändra kroppsuppfattning och att stärka självkänslan har också visat goda resultat. 
Socialt stöd har också visat sig vara en viktig beståndsdel i samband med 
ätstörningsproblematiken. I en studie av sociala relationer och bantning där 77 unga flickor 
och deras mödrar mättes med ett års mellanrum, visade resultaten dels att mammans 
uppfattning om barnets vikt och dels flickornas uppfattning av socialt stöd predicerade 
kroppsuppfattning och bantningsbenägenhet. (www.anst.uu) 
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Beskrivning om självhjälp på hemsidan www.sjalvhjalp.nu: 
Det är viktigt att prata om de förväntningar man har. Alla behöver bli medvetna om att 
självhjälp tar tid och att det gör ont. Det är ingen bra idé att starta en självhjälpsgrupp och tro 
att allt kommer att gå jättesnabbt. Deltagarnas olika förväntningar är en bra sak att samtala 
om. Hur olika personer uppfattar situationen och problemet är ett bra material att bygga vidare 
på i gruppen. De lärdomar och erfarenheter som de närvarande har får en klar betydelse först 
när man får sätta ord på det och dela det med de andra i gruppen. Att inte endast prata om de 
symptom man upplever utan också berätta om erfarenheter som ligger bakom. I och med detta 
får händelsen en sorts betydelse. Skeendet i gruppen ger en kunskap om olika livsöden och 
erfarenheter, och därmed även en känsla av att vara uppskattad.(www.sjalvhjalp.nu) 
 
4:2 Självhjälpsgrupper på Internet 
De sista femton åren har självhjälpsgrupper på Internet ökat explosionsartat. Detta har gjort 
det möjligt för personer med svåra handikapp eller sjukdomar att delta i en grupp. Internet 
passar också förträffligt om man bor ensligt och har svårt att hitta likasinnade där man bor. 
American Psychological Association publicerade i American Psychologist en undersökning 
genomförd av University of Texas, Austin. Här fastställs att genom Internets spridning av alla 
stödgrupper på nätet kommer många fler människor än väntat att delta i en självhjälpsgrupp 
under sitt liv. Studien undersökte både grupper på nätet och vanliga grupper för tjugo olika 
sjukdomar. När det gällde självhjälpsgrupper på Internet var det personer med MS, kroniskt 
trötthetssyndrom, bröstcancer och anorexi som var mest aktiva.(Davison, KP, Pennebaker, JW 
& Dickerson, SS;2000, citerad i Essén 2003).  
 
Exempel på mötesregler i en självhjälpsgrupp sammanfattas av Essén i följande avsnitt: 
 
      *    Tystnadsplikt  

• Aldrig avbryta, ge råd, kritik eller kommentarer utan att vara ombedd 
• Gemensamt ansvar för att alla får komma till tals 
• Aktivt lyssnande 
• Meddela om man inte kan komma 
• Vill man inte vara med längre, kommer man till ett möte och tar adjö 
• Besluta om praktiska arrangemang såsom tid, plats, antal möten, ordna med fika o s v. 

(Essèn,2003) 
 
            Några betydelsefulla beståndsdelar för självhjälpsgrupper är att: 

• En självhjälpsgrupp består av människor, som har gemensamma olösta livsfrågor. 
• En självhjälpsgrupp består av människor som själva har valt att gå in i en 

förändringsprocess och som upplever ett behov av att göra något åt sin livssituation. 
• Självhjälpsarbete bygger på den enskildes ansvar för sitt eget liv. 
• Självhjälpsgrupper bygger på en aktiv deltagarroll. 
• Självhjälpsarbetet bygger på den enskildes egen motivation. (www.sjalvhjalp.nu) 
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Utvecklingen av självhjälpsideologin har varit i full gång i många år. De teoretiska ramarna 
har vuxit fram utifrån praktisk erfarenhet och sammanställning av fakta Självhjälp handlar om 
en process från passivitet till att igen bli en aktiv deltagare i livet. Det handlar om att gå från 
att låta svårigheterna styra ens liv till att själv ta tillbaka kontrollen. Som passivt offer för ett 
tillstånd kännetecknas livet av vanmakt, håglöshet och beroende. Självhjälp kan skildras som 
den utveckling, som ger någon en möjlighet att hitta tillbaka till och återvinna den egna 
kraften och börja leva på riktigt igen. Självhjälp är en arbetsmetod, ett sätt att förhålla sig till 
ett problem. Det handlar om att vara på väg och inte om att hitta färdiga och statiska 
lösningar. En fundamental uppfattning är att vi människor har krafter i oss för att kunna 
förändra vår egen livssituationen. Självhjälp handlar om att uppbåda krafter, om att hämta 
fram resurser och möjligheter som finns i den enskilda människan. (www.sjalvhjalp.nu
 
Självhjälpens viktigaste del är att våga erkänna sitt problem. Förutsättningen i 
självhjälpsarbetet är att det är sig själv som man ska förändra, inte de andra. Förändring är 
oftast en plågsam utveckling. Självhjälp står inte för att leta efter orsaker utan att aktivt 
förhålla sig till verkligheten här och nu. Man måste lämna tanken på att man upplever sig 
själv som ett offer: ”Detta har drabbat mig” och istället ta ansvar för sina handlingar och börja 
tänka: ”Varför tillåter jag att detta gör så här med mig?” Det är början till en ny livssituation. 
Att erkänna att man har ett problem är en viktig förutsättning för att kunna aktivera sina egna 
möjligheter i sin egen vardag. Detta är förutsättningen för att en förändring skall kunna ske 
som i sin tur kan leda till en bättre livskvalitet. Det blir svårt att förhålla sig passiv till ett 
problem som man äger, har erkänt och fått konkret och tydligt lagt framför sig. Ögonblicket är 
verktyget i självhjälpsarbetet. Självhjälp är ett hårt arbete. Allt handlar om att sätta ord på sin 
situation här och nu. Det är väldans lätt och fram för allt mycket bekvämare att smyga ifrån 
det verkliga ämnet och prata om något annat, men det är ofta bara ett försök att hålla sig borta 
från det problem som man står mitt i.(www.sjalvhjalp.nu)  
 
            4:3 Sammanfattning av grundläggande principer i självhjälpsgrupper 

• De bygger på den enskilda deltagarens inneboende resurser 
• De har sin förutsättning i deltagarnas medvetna och erkända gemensamma problem 
• De bygger på att den enskilde deltagaren upplever ett behov av att bearbeta sitt 

problem, är motiverad och har gjort ett aktivt val att delta. 
• Alla deltar på eget ansvar 
• De bygger på samspel, lika värde och tolerans 
• De fungerar inte om det förekommer förmynderi och maktmissbruk 
• De bygger på en aktiv deltagarroll och inte en passiv mottagarroll 
• De bygger på kommunikation om känslor och tankar, som den enskilde deltagaren har 
• Öppenhet är en förutsättning men endast så långt deltagarna vill och klarar av 
• Deltagarna har tystnadsplikt om vad som händer i gruppen 
• Grupperna leder till inre utveckling för den enskilde.  
• Gruppen är en aktiv arbetsgrupp  (www.sjalvhjalp.nu) 
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4:4 Solkatten – Sveriges enda självhjälpshus 
I Göteborg finns sedan 1996 självhjälpshuset Solkatten och här träffas ett trettiotal olika 
grupper kring olika problem. Många grupper väntar också på att få börja och ca 150 personer 
står i kö. Solkatten annonserar i tidningen om deras verksamhet, de har en egen hemsida på 
Internet och många får höra talas om självhjälpshuset från ”mun-till-mun”. Allting startade 
med några medlemmar från Föreningen med tvillingföräldrar, Föräldraföreningen Plötslig 
spädbarnsdöd, Barncancerföreningen, Hjärtebarnsföreningen, Bröstcancerföreningen och 
Föreningen Vi som förlorat barn. De utvecklade tanken om att öppna ett hus dit alla 
människor som ville vara med i en självhjälpsgrupp kunde komma. Man bildade en ideell 
förening i första hand för att kunna söka bidrag och kallade den ”Solkatten”. Göteborgs 
socialnämnd godkänd ansökan och beviljade 300 000 kronor. Förutom alla självhjälpsgrupper 
har Solkattens kurs ”att starta självhjälpgrupper” hittills utbildat ett hundratal igångsättare. På 
kursen får man bland annat lära sig vad en självhjälpsgrupp är och hur den fungerar samt vad 
som är igångsättarens uppgifter. Många professionella, som socialarbetare och anställda inom 
vården går kurserna. Solkattens verksamhet blev i början ifrågasatt och sågs som 
konkurrerande till socialtjänst och annan vård. En del tyckte att verksamheten var rent 
skadlig. Idag fungerar samarbetet mycket bra och Solkatten ses som ett komplement till 
traditionell vård och behandling. Självhjälpshuset blir nu rekomenderad av Försäkringskassan 
efter att patienten är färdigbehandlad hos läkare, kurator eller psykolog. Men det är svårt att 
mäta preventiv hälsovård och därför har Solkattens ekonomi varit mycket skiftande.. Från och 
med år 2002 får Solkatten EU-stöd för att utveckla verksamheten.(Essén, 2003 
 
4:5 Grändens självhjälpscenter i Uppsala är en mötesplats för människor  
som vill träffa andra med liknande erfarenheter. Självhjälpsgrupper har funnits på Gränden 
sedan våren 2001. Om man är intresserad av att vara med i en grupp  
anmäler man sig till Gränden. Om en grupp med samma ämne redan söker deltagare kan man 
anmäla sig till den, annars hjälper de som arbetar på gränden till att söka deltagare. Alla som 
är med i självhjälpsgruppen har tystnadslöfte och deltagandet är gratis. Genom att vara med i 
en självhjälpsgrupp tar man själv ansvar för sitt eget liv och sitt välbefinnande. Det finns 
ingen terapeut eller gruppledare i gruppen.  
 
På Gränden finns bland annat 
¤ Café  
¤ Vävstuga 
¤ Samtalscirklar 
¤ Möjlighet till stödsamtal (www.svenskakyrkan.se/samariterhemmet/sjalvhjalp)
 
4:6 Anorexi/Bulimi-Kontakt är en ideell förening med syfte att sprida information och 
genomföra aktiviteter för att:  

• stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga  
• arbeta förebyggande inom området  
• påverka för bättre vård  
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Alla som arbetar i föreningen har själva haft eller känt någon med ätstörningar. Syftet med 
verksamheten är inte att tjäna pengar, de som arbetar där vill bara fylla det behov som de 
själva hade och som de saknade när de behövde det som mest. Att få prata med någon som 
befinner sig i samma situation och som förstår vad man går igenom. Att våga tala öppet och 
ärligt utan rädsla för förmaningar. Lokalkontor finns i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, 
Höganäs, Jönköping, Karlstad, Malmö, Mora, Norrköping, Stockholm, Söderhamn, Umeå, 
Uppsala, Västerås, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund. 
Föreningen erbjuder självhjälpsgrupper, stödpersoner för de som är sjuka och även 
anhöriggrupper. De anordnar också möten och seminarier runt om i Sverige samt 
föreläsningar på skolor och andra organisationer som arbetar med ungdomar. De har mellan 
5-6 telefontider per vecka dit man kan ringa vid behov. 
(www.abkontakt.se/sidorna/Stodverksamhet)
 
4:7 Självhjälpscenter Södertörn ger människor en möjlighet att träffas och dela funderingar 
och känslor med människor i samma situation som förstår vad det handlar om. Stöd och 
förståelse, och insikten om att man inte är ensam ger kraft till förändring och möjlighet att gå 
vidare i livet. Självhjälpsgrupperna på Södertörn utgår från tron på vår egen  kraft, vilja och 
förmåga till förändring. Vi behöver varandra för att dessa resurser skall kunna utnyttjas.  
Att mötas och dela sina erfarenheter blir en hjälp för varje deltagare att hitta tillbaka till sin 
egen styrka och förverkliga sina möjligheter, att växa och ta kontroll över sitt eget liv.  
Här finns det ingen konflikt mellan självhjälpsgrupper och professionell hjälp. De utesluter 
inte varandra – de fyller bara olika funktioner. Det kostar inget att vara med och du kan vara 
anonym om du vill, alla deltagare har tystnadslöfte. På Södertörn självhjälpcenter tycker man 
att det är viktigt att tänka igenom dessa saker innan man bestämmer sig för att var med i en 
självhjälpsgrupp: Är ämnet viktigt för mig? Har jag tid och vill jag prioritera mitt deltagande?  
Är jag beredd att ge av mig själv och ta emot av andra? Har jag en vilja till förändring?  
Är jag beredd att respektera alla på lika villkor, även de som inte tycker som jag eller har 
andra erfarenheter? Är jag beredd att ta mitt ansvar för att gruppen ska fungera?    
(www.sjalvhjalp.nu)  

4:8 CESAM (Centrum för samhällsarbete och mobilisering) 

Sedan 1993 arbetar stiftelsen CESAM bland annat med att sprida kunnande om organisation 
och utveckling av självhjälpsgrupper. Stiftelsen är grundad av Örebro läns landsting. CESAM 
har ett dataregister över de flesta ideella projekt i Sverige. Ebba Nordrup reser runt i Sverige 
och föreläser om självhjälpsgrupper. Hon tycker att man skall starta en självhjälpsgrupp om 
behovet finns. Man kan annonsera i tidningen, skriva lappar och sätta upp på vårdcentraler o s 
v .(Essén, 2003) 

 

.  
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5 Sjukdomsbilden av Anorexi - Symtom och problematik  

 Första gången en flicka fick diagnosen anorexia nervosa var år1684. Den engelske läkaren  
Richard Morton satte diagnosen (Råstam-Bergström, Gillberg & Gillberg,1995). Flickan var 
arton år gammal. Hon hade ingen mens, hade ingen aptit och hon beskrevs som blek med 
degig hud. I början av 1900-talet beskrev Morris Simmonds i Tyskland en klinisk bild med 
svår avmagring vid destruktion av hypofysen(Råstam-Bergström, Gillberg & Gillberg,1995).  
Detta gav att många anorexipatienter behandlades med hypofysextrakt. Harold Sheehan kunde 
senare bevisa att detta var fel; den fysiska tröttheten vid hypofyssjukdom saknades vid 
anorexia nervosa, som istället utmärks av hög motorisk aktivitet och uthållighet. Anorexi är 
ofta förknippad med bulimi, men bulimi är betydligt mera sällan förknippad (sekundär) med 
anorexi.(Råstam-Bergström, Gillberg & Gillberg,1995). Fixering vid kalorier, mat, recept, 
vikt, perioder av laxering, vattendrivande tabletter, överdriven träning och kräkningar är 
vanligt flera år efter anorexidebuten. Anorexi förekommer mest i industriländer och hos 
tonårsflickor. Sjukdomen ses inte längre som specifikt sammanlänkad till någon speciell 
samhällsklass. Det är däremot vanligt att ungdomar med anorexi kommer från familjer med 
stor målmedvetenhet.(Råstam-Bergström, Gillberg, Gillberg,1995)  
  
Man vet inte om sjukdomen är vanligare idag än för trettio år sedan, detta på grund av 
mörkertalen. Än idag är det vanligt att ungdomar som lider av anorexi vägrar att ha någon 
som helst kontakt med sjukvården.( Anorexi är en rätt vanlig sjukdom som det är viktigt att ha 
i bakhuvudet för de som behandlar eller undervisar ungdomar, t ex skolsköterskor, skolläkare, 
lärare och idrottstränare. En vanlig följd av anorexi är en kronisk fixering till kropp och vikt. 
Den ökade fysiska aktiviteten kan övergå i mera socialt accepterade träningsformer, t ex 
bodybuilding, workout och aerobics. Patientregisterundersökningar rapporterar en ökning av 
anorexi under 1900-talet med en utplaning under de senaste 20 åren. Vanligaste ålder för 
insjuknande i anorexi är tonåren. Insjuknande efter 25 års ålder är ovanligt. Sjukdomen är tio 
gånger vanligare hos flickor än hos pojkar. Fler pojkar är överviktiga före sjukdomsdebuten, 
laxering är ovanligare hos pojkarna medan överdriven träning är vanligare.(Råstam-
Bergström, Gillberg, Gillberg, 1995) 
 
Anorexi uppkommer ofta under tonåren då man som individ skall gå från att vara barn till att 
bli vuxen, med allt vad det innebär. Anorexi är ett sätt för en människa att manövrera sina 
känslor i relation till de människor som finns närmast runtom kring. Det är vanligt att 
tonåringar växlar snabbt mellan kärlek och hat, tillgivenhet och ilska. Det kan då infinna sig 
en ängslan för att hatet skall bli den starkaste kraften i ens liv, och då hotas självbilden. För att 
klara av detta läge kan man lägga över den ”onda” delen av sig själv på sin kropp. Man 
använder anorexin som en lösning, ett sätt att klara av sin livssituation.( Hofsten, 2001). 
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Vår tids smalhetshysteri gör att allt fler unga idag utsätter sig för en riskfaktor: bantning 
Depressiva symtom och svåra depressioner är regel vid anorexi. Nio av tio patienter får under 
de två första åren en depression. Ibland ser man anorexin som ett ”utdraget självmord”. En del 
patienter erkänner att de hoppas att anorexin skall leda till döden, utan att de själva behöver ta 
något aktivt beslut. Minst en av tre har en tvångsmässig personlighet. Många byter ut 
anorexin mot ett annat tvång i samband med tillfrisknandet från ätstörningen. I det akuta 
skedet av anorexia nervosa, är det vanligt att läkare och anhöriga ställer sig frågan om en 
psykos har utvecklats. Svälten kan vara så svår att patientens hjärnfunktion försämrats så 
mycket att ett förvirringstillstånd uppkommer, såsom t ex hallucinationer. Nästan alla 
patienter med anorexia nervosa talar om ”de två rösterna” som finns inom dem: den ena 
tillåter medan den andre förbjuder. Detta kan göra att misstanke om schizofreni uppkommer, 
men uppföljning visar att det är ovanligt att schizofreni utvecklas vid anorexi.(ibid.)  
 
Den som lider av anorexia nervosa uppfattar inte sig själv som mager. Ofta fixerar man på 
specifika kroppsdelar som man tycker är feta, hur smal kroppen än är. Dessa 
vanföreställningar om kroppen har lett till att sjukdomen ibland ansetts vara en 
psykossjukdom. De flesta kliniker och forskare bedömer det ändå inte så, eftersom det vid 
anorexia nervosa handlar om vanföreställningar endast inom ett specifikt område. 
Fixeringarna har snarare karaktären av tvångstankar. Störning av kroppsperceptionen anses 
avgörande vid anorexia nervosa och detta krävs för att en diagnos skall sättas.(ibid) 
 
Stora resurser har satsats utan att man kommit fram till en bra definition av begreppet 
kroppsperception. Man kan inte heller bevisa att en sådan störning skulle vara något exklusivt 
endast för anorexia nervosa. Den minskade metabolismen som följer av svälten leder bl a till 
låg puls, sänkt kroppstemperatur och torr hud. Detta kan ge misstanke om underfunktion av 
sköldkörteln. Det är här vanskligt att behandla med thyreoideahormon, det skulle troligen öka 
risken för viktnedgång på grund av en ökad ämnesomsättning. Ökad behåring, mörkare röst, 
kalla händer och fötter och förstoppning är ofta ett direkt resultat av anorexi. Kortvuxenhet 
tycks vara vanligt i många fall av tidigt debuterande anorexi. Klinisk erfarenhet pekar på att 
anorexi, när den debuterar tidigt, i regel får stora konsekvenser för hela familjen. I vissa 
familjer förnekar man sjukdomen länge: vi kan nog reda ut det själva. Det kan ta lång tid 
innan man söker hjälp.(ibid) 
 
Boken Maten som fiende – Idrott – anorexia – bulimi, är en sammanfattning av den 
forskningskonferens som Sveriges Riksidrottsförbund och Idrottens forskningsråd höll år 
1992 på temat ”Kvinnor – kroppsuppfattning – ätbeteende”. Under konferensen fanns ett rikt 
utbud av föreläsare som gav sina perspektiv på ämnet utifrån sin yrkesspecialitet. Namnet 
Anorexia nervosa som står för nervös matleda är missvisande.(Karin Enzell, psykiater, S:t 
Görans sjukhus).  För aptiten har dessa flickor kvar, de är oerhört hungriga, men unnar sig 
inte att äta. Att de är smala kan de förstå att omgivningen tycker, men inte att de är för smala 
och absolut inte att de är sjuka. När de ändå på något vis kommer till en doktor är de mycket 
tärda, har låg puls, lågt blodtryck, låg kroppstemperatur och ingen mens. Hela kroppen går på 
reservbensin. Anorexi handlar egentligen inte om mat och vikt utan om känslor. Känslor som 
man inte kan få ur sig, man kan inte sätta ord på dem. Karin Enzell som är psykiater vid S:t 
Görans sjukhus ger sin syn på varför det är flest kvinnor som drabbas: Varför så många 
kvinnor drabbas av ätstörningar finns det inget enkelt svar på. Sjukdomarna är kända sedan 
1000 år tillbaka. Varför så många fler flickor än pojkar drabbas vet vi heller inte, men det 
finns några troliga orsaker.(Maten som fiende – Idrott – Anorexi – Bulimi, 1992)  
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I puberteten ökar flickors fettmängd med 15-25 %. Samtidigt är dagens samhälle oerhört 
viktfixerat. Kvinnor ska vara smala, då duger man och är lycklig. Är man överviktig är man 
dum, ful och olycklig. Hos de flesta med anorexi finner man att någon släkting också har/haft 
en ätstörning eller depression. Samhället och kvinnorna själva borde göra ett krafttag för att 
komma tillrätta med den viktfixering som genomsyrar hela vår livssyn och dominerar reklam 
och modevärlden. Tränare och ungdomsledare måste få en ordentlig utbildning i 
tonårsfysiologi och psykologi.(Maten som fiende – Idrott – Anorexi – Bulimi, 1992)  
 
5:1  Fysiska komplikationer 
De fysiska komplikationerna vid anorexi är inte alltid återgående vid viktuppgång och kan 
vara dödliga. Störningar i hjärtverksamheten är vanliga, men går oftast tillbaka vid normal 
vikt. Långsam hjärtrytm förekommer i de flesta fall. Lågt blodtryck är också mycket vanligt. 
Störd elektrolytbalans kan ge störd hjärtrytm, och plötsliga dödsfall på grund av detta har 
rapporterats. Långvarig svält kan ge hjärtsvikt, särskilt i samband med intensivt näringsdropp 
på sjukhus. Kräkningarna ger bröstsmärtor som kommer från irritation i slemhinnan eller sår i 
matstrupen. Magsäcken krymper och känns utspänd även efter små mängder föda. Detta ger 
patienten en känsla av att vara fet och full med mat, och kan bli en ytterligare orsak till att inte 
äta. Akut inflammation i bukspottkörteln har rapporterats när man på sjukhuset har börjat att 
ge näring till en svältande patient. Överdrivet vattenintag förekommer och flera fall av 
vattenintoxikation med hjärnsvullnad och kramper finns styrkta, några med dödlig utgång. En 
av de allvarligaste tillstötande svårigheterna till anorexi är benskörhet. Hypofysen ger vid 
anorexi för låga nivåer av LH(luteiniserande hormon) och FSH(follikelstimulerande hormon). 
Detta ger låga nivåer av östrogen samt små äggstockar. Sjukdomen ger torr, fjällig hud och 
risigt hår och håravfall. Hyperkarotinemi, med gul hud, kan vara orsakad av för mycket 
morötter, men det kan också vara en brist i vitamin A-metabolismen. Mjukt dunigt hår ser 
man på armar, ben, rygg och kinder på en tredjedel av patienterna, men det försvinner vid 
tillfrisknandet. En del flickor får manlig behåring som kan bestå. (Råstam-Bergström, 
Gillberg, Gillberg,1995) 
 
Något eller några år efter debuten av anorexi får många en väsentlig skrumpning av 
hjärtvävnaden. Vad hjärnatrofin betyder vet man inte. Kanske handlar det om en 
”urvätskning” med övergående påverkan på nervcellernas funktion, kanske uppstår skador 
som inte är återgående, men som efter ”återvätskning” av hjärnan inte går att se längre med 
dagens tekniska apparatur. Det finns också bevis för att atrofin består i vissa fall där svälten 
pågått under mycket lång tid. Enligt Göteborgsundersökningen förekom nedsatt förmåga att 
vrida handleden snabbt fram och tillbaka, i hög frekvens(ungefär 30%) vid anorexi men bara 
enstaka i jämförelsegruppen. Detta pekar på bristande koordination och anses ofta tyda på 
störningar i lillhjärnans eller hjärnstammens funktioner.(ibid) 
 
 5:2 Risk- och skyddsfaktorer för ätstörningar 
De senaste åren har de på institutionen för psykologi vid Uppsala Universitet bedrivit 
forskningsverksamhet kring kartläggning av riskfaktorer för ätstörningar och behandling av 
bulimia nervosa, hetsätningsstörning och liknande former av ätstörningar. Typisk debutålder 
för anorexia nervosa är de tidiga tonåren. Anorexia nervosa med sen debut förekommer 
sällan. I början av 1999 började man med en studie för kartläggning av riskfaktorer för 
ätstörningar bland unga kvinnor. Man valde slumpmässigt ut 2000 kvinnor över hela Sverige 
mellan åldrarna 18 och 30 som fick besvara en mycket omfattande enkät.(www.anst.uu) 
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Två år senare följde man upp deltagarna som då fick besvara samma frågor igen.  
Dessa undersökningar visade att ca 3% av kvinnor mellan 18 och 30 år hade en ätstörning 
under behandling och faktorer som låg självkänsla, missnöje med sin kropp, dåligt stöd från 
familjen, strikt bantning och hög användning av flykt- & undvikande coping var risk- faktorer 
för senare utveckling av ätstörningar.(www.anst.uu) 
 

5:3 Prevention av ätstörningar 

Ätstörningar finns bland de psykiatriska störningar som har den största dödligheten bland alla 
psykiatriska störningar. Bland vuxna kvinnor anges procenttalet till ca 4%. Andelen unga 
kvinnor anges till ca en tredjedel. Låg självkänsla, avsaknad av socialt stöd och upprepade 
bantningsförsök är exempel på riskfaktorer för anorexi. Den absolut största riskfaktorn är 
upptagenhet av kroppsform och vikt. Sociala normer, attityder och ideal spelar också en 
betydande roll. Flertalet studier som arbetat med prevention har fokuserat på utbildning och 
information. Genomgående visar dessa studier på små eller inga resultat. Ett par studier visar 
till och med på oönskade eller kontraindikatoriska effekter. Åtgärdsinriktade program som 
fokuserat på självkänsla och där aktivitet krävts av deltagaren, har gett positiva resultat i 
termer av en förändrad kroppsuppfattning och förbättrade matvanor.(www.anst.uu) 

 
 
            5:4 Sammanfattning anorexi 

- Anorexi är ofta förknippad med bulimi, men bulimi är betydligt mera sällan 
förknippad (sekundär) med anorexi.  

- Anorexi förekommer mest i industriländer och hos tonårsflickor.  
- En vanlig följd av anorexi är en kronisk fixering till kropp och vikt. Den ökade fysiska 

aktiviteten kan övergå i mera socialt accepterade träningsformer, t ex bodybuilding, 
workout och aerobics.  

- Patientregisterundersökningar rapporterar en ökning av anorexi under 1900-talet med 
en utplaning under de senaste 20 åren.  

- Depressiva symtom och svåra depressioner är regel vid anorexi.  
- Den som lider av anorexia nervosa uppfattar inte sig själv som mager och störning av 

kroppsperceptionen anses avgörande vid anorexia nervosa och detta krävs för att en 
diagnos skall sättas.  

- Hos de flesta med anorexi finner man att någon släkting också har/haft en ätstörning   
      eller depression och Ätstörningar finns bland de psykiatriska störningar som har den    
      största dödligheten  bland alla psykiatriska störningar. 

       -   Typisk debutålder för anorexia nervosa är de tidiga tonåren. 
       -   Åtgärdsinriktade program som fokuserat på självkänsla och där aktivitet krävts av    
           deltagaren, har gett positiva resultat.  
       -   Störningar i hjärtverksamheten är vanliga och långsam hjärtrytm förekommer i de  
            flesta fall, och långvarig svält kan ge hjärtsvikt. Överdrivet vattenintag förekommer   
            och flera fall av vattenintoxikation med hjärnsvullnad och kramper finns styrkta, några   
            med dödlig utgång. En av de allvarligaste tillstötande svårigheterna till anorexi är  
            benskörhet. 
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6. Vägen ut ur anorexi – vilka olika professionella behandlingsmetoder   
      finns och hur ser de ut? 
Över hela världen idag används DSM-systemet (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders), som utarbetats av American Psychiatric Association (APA). För att en 
anorexidiagnos skall sättas krävs en viktnedgång med 15%. Enligt DSM-IV kriterierna 
indelas sjukdomen i två grupper, en som enbart svälter sig och en grupp som hetsäter och 
kräks/laxerar. Det är extremt ovanligt att en patient med anorexi inte också har andra problem 
som kräver diagnos och åtgärd. Det är vanligt att andra ätstörningar kommer till under 
sjukdomens gång. Anorexi medför till sist så allvarliga komplikationer att kroppsliga 
sjukdomar uppstår som kräver diagnos och åtgärd.(Råstam-Berström, Gillberg & Gillberg, 
1995) 
 
Enkelspårighet har drivit bort många anorexipatienter och deras anhöriga från 
vården.(Råstam-Berström, Gillberg, Gillberg, 1995). Göteborgsstudien visar att närmare 
hälften av alla med anorexi inte söker vård p g a att många upplever att behandlingen är 
opersonlig, man behandlar alla lika trots olika bakgrundsbilder och symtom. Det finns endast 
några enstaka typer av behandlingar som skall täcka in alla som lider av anorexi.  
Vårdapparaten måste rätta sig efter de anorexisjukas anspråk, endast i undantagsfall kan man 
kräva att de som är sjuka måste acceptera den principfasta vården(t ex vid tvångsvård). När 
diagnosen är ställd är det viktigt att som en första åtgärd samla hela familjen och ge maximal 
information, både muntligt och skriftligt. Hävandet av svälten måste alltid vara en första 
prioritering. Det är inte önskvärt med en mycket snabb viktökning. Risken ökar då istället för 
bulimi.(Råstam-Berström, Gillberg & Gillberg, 1995)  
 
KunskapsCentrum för Ätstörningar (KÄTS) är en övergripande verksamhet inom Stockholms 
läns landsting. KunskapsCentrum för Ätstörningar (KÄTS) arbetar för ökad vårdkvalitet 
genom kunskap. Genom att samla och sprida information, utbildning, kvalitetssäkring, 
forskning, samt förebyggande insatser och utveckling av nya behandlingsmetoder eftersträvar 
de bättre vårdkvalitet för dem som lider av anorexi, bulimi och andra ätstörningar.  
På deras hemsida kan man läsa om deras verksamhet, undersöka vilka möjligheter det finns 
till vård, få svar på många av de vanligaste frågorna om ätstörningar, få litteraturtips, beställa 
forskningsrapporter och länka vidare till andra internetadresser som har att göra med 
ätstörningar. I samarbete med Karolinska institutet anordnar KunskapsCentrum Sveriges 
första högskolekurs om bakgrund och behandling av ätstörningar.Deras medarbetare är bland 
annat Caroline Thörn Björck, leg.psykolog, doktorand,Utvecklingsledare och administrativt 
ansvarig och Andreas Birgegård, fil.dr 
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Medicinska Forskningsrådet uttrycker sig så här om anorexia nervosa: "Trots en likartad 
sjukdomsbild föreligger stor variation när det gäller orsaksfaktorer, utvecklingsfas, 
sjukdomsgrad och social situation. Detta nödvändiggör individualiserad behandling. Olika 
behandlingsmetoder kan användas. Det viktiga är att behandlaren har god kunskap om och 
erfarenhet av sjukdomen och kan utveckla en god och slitstark relation till patienten”. 
APA (American Psychiatric Association) sammanfattar "de bästa behandlingsresultaten 
beträffande anorexia nervosa förefaller uppnås när viktuppgång är följt av individuell 
psykoterapi och/eller familjeterapi... patientens tillgång till vårdpersonal med särskilda 
kunskaper och erfarenheter kring ätstörningar är av stor betydelse".  MFR(Medicinska 
Forskningsrådet) säger att öppenvården är grundstommen i all anorexibehandling... [samt] att 
familjeterapi är troligtvis den bästa behandlingen för yngre patienter medan individuellt 
utformad psykoterapi tycks fungera bäst hos 
äldre.(www.kunskapscentrum.com/vagledning/fragor) 
 
Dödlighetssiffrorna sjunker vid anorexi. För några år sedan visade undersökningar dödlighet 
på över 15%. En undersökning som gjordes 1991 visar en dödlighet på ett par procent.(Karin 
Enzell, Maten som fiende – Idrott – Anorexi – Bulimi, 1992)  
 
Trots flera års forskning finns det fortfarande ingen behandling som ger mycket goda resultat 
för många patienter med anorexi.(www.anst.uu). Vetenskaplig utvärdering av olika 
behandlingsmetoder saknas i stor utsträckning. Den vetenskapliga litteraturen visar att det inte 
finns några läkemedel med dokumenterad effekt vid anorexi.(www.anst.uu). Vad gäller 
psykologiska behandlingar så har familjebaserad beteendeterapi enligt Maudsly- modellen 
visat hoppfulla resultat i några kontrollerade studier, men endast när det gäller yngre patienter 
med förhållandevis kort duration av anorexi. Vad gäller beteendeterapeutisk 
familjebehandling av anorexi så visar forskningen på mycket goda resultat för icke kroniska 
fall av anorexi i yngre tonåren.(www.anst.uu). Familjen ses som den bästa resursen för 
effektiv behandling, inte orsaken till anorexin. Forskning visar också att anorexi-patienters 
familjer präglas av drag som finns hos stressade familjer, där kroniska sjukdomar 
förekommer.(www.anst.uu) 
 
6:1 Pedagogisk behandling 
Information till alla berörda är mycket betydelsefullt vid anorexi. Upplysning om normala 
ätvanor, ätbeteenden, födoämnespsykologi och rådgivning hos dietist kan också vara bra. 
Ibland kan det däremot vara så att överdimensionerad information angående faran med för 
mycket fett, för mycket godis, för lite fibrer o s v kan vara fröet till anorexi.(Råstam-
Berström, Gillberg & Gillberg, 1995)  
 
6:2 Psykoanalys och Psykodynamisk terapi 
 Den amerikanska psykoanalytikern Hilde Bruch som var aktiv under 1979-talet beskrev den 
störda kroppsuppfattningen (gränsande mot psykotisk vanföreställning), den förvirrade 
översättningen av kroppens signaler samt en genomsyrande känsla av maktlöshet.(Råstam-
Bergström, Gillberg & Gillberg, 1995) 
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I klassisk psykoanalys kan en person som lider av anorexi träffa sin terapeut flera gånger i 
veckan under 5-10 år. Genom fria associationer vill terapeuten bearbeta klientens 
barndomsupplevelser och på så sätt omstrukturera personligheten. I psykodynamisk 
psykoterapi kan däremot behandlingen fullföljas inom 30 sessioner.(Smith, 1993) 
 
Psykodynamiska terapeuter tror att en flicka med anorexi är skräckslagen för att bli kvinna 
och därför svälter sig själv för att inte kroppen skall utvecklas. De fokuserar på en allvarlig 
störning i kroppsmedvetandet. Genom att gå ned kraftigt i vikt får flickan uppmärksamhet 
från sin familj och kan på så sätt fortsätta att vara ett barn.(Hwang & Nilsson, 2000) 
 
Den psykoanalytiska modellen förklarar anorexi som en inre olöslig konflikt, som visar sig i 
patientens uppträdande. Anorexin handlar om konflikter som rör beroende, självständighet 
och identitetsutveckling. Så småningom har element från objektrelationsteori och 
individualpsykologi fått en tydlig plats i den psykoanalytiska uppfattningen av ätstörningar. I 
den psykologiska behandlingen fokuserar man på att bearbeta och utveckla tre 
funktionsområden – förmåga att kontrollera och bemästra, att ha kontakt med sina egna 
känslor samt att ha förmåga till kontakt med andra människor.(Buhl, 1993)  
 
Psykodynamisk psykoterapi och psykoanalys kan också göra det möjligt att utröna och arbeta 
med bakomliggande spänningar. Anorexipatienter kan ofta nå upp till betydelsefulla framsteg 
i sina symtom med hjälp av korttids psykoterapeutiska behandlingsmetoder i grupp eller 
individuellt.(www.kunskapscentrum.com/vagledning/fragor) 
 
6:3 Individualpsykoterapi 
Individuella samtal skall alltid finnas med i behandlingen för anorexi. Samtalen bör vara 10-
20 minuter om patienten är ung. Hos äldre patienter är det däremot viktigt att samtalen inte är 
kortare än 45 minuter(ej längre än 75 minuter). Enligt författarnas erfarenhet är det vanligt att 
de som får sin anorexi under tonåren, inte reflekterar själva om sitt eget behov av samtal och 
att de saknar insikt om hur allvarlig sjukdomen är.(Råstam-Bergström, Gillberg, Gillberg, 
1995) 
 
 6:4 Omvårdande-aukoritativ psykoterapi – NA-terapi 
Steven Levenkron(1986) skriver i sin bok ”Anorexia nervosa. Att förstå, behandla och bota” 
hur han stödjer sina patienter med omvårdande-auktoritativ psykoterapi(NA-terapi). 
Skillnaden mellan NA-terapi och den traditionella psykoterapin är att i NA-terapin behöver 
inte terapeuten ha en lika objektiv hållning. NA-terapin fodrar mer företagsamhet, beslut och 
ett mer omväxlande handlingssätt. ”Terapeutens beteende måste avspegla vilja att stödja, 
sakkunskap, förmåga att leda och strukturera, lyhördhet för de fällor som hennes fixa idéer 
utgör och tilltro till den egna förmågan att hjälpa henne”. 
 
NA-terapeutens första uppgift är att få patienten att regrediera. Tanken med detta är att 
patienten skall bli mer sammanbunden till terapeuten än till anorexin. Under 
regressionsperioden ska patienten lära sig att lita på sig själv. Patienten brukar behöva NA-
terapi i närmare två år innan terapeuten kan övergå till en mer 
självständigterapiform.(Levenkron, 1986) 
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Terapeuten skall hjälpa patienten att lära sig gå med på och ta emot känslomässigt stöd. 
Föräldrar ger sina barn omsorg och sätter gränser. Terapeuten gör i stort sett samma sak. I 
NA-terapin är samtalet viktigt då Levenkron anser att ändlös tystnad är destruktiv för patienter 
med anorexi. Terapeuten skall betraktas som en auktoritär person och det är betydelsefullt att 
terapeuten har en regelbunden kontakt med patientens läkare, som skall hjälpa till att utarbeta 
behandlingsplanen. Det är angeläget att terapeuten berättar om sina kunskaper för patienten då 
det visar att terapeuten har tagit sig tid att engagera sig i hennes specifika problematik. Det 
kan vara vanskligt att vidmakthålla den omvårdande-auktoritativa jämvikten. Samtidigt som 
terapeuten måste vara sympatisk och omvårdande så måste han uppväga denna omvårdnad 
med ett auktoritärt sätt. Denna balans ska lära patienten att problemen är sammansatta och 
komplexa och därför måste utvägen vara ett resultat av patientens och terapeutens 
gemensamma arbete. Det auktoritativa förhållningssättet ger terapeuten en möjlighet att 
effektivt styra behandlingen. Han avgör vad sessionerna skall gå ut på, planerar patientens 
kost samt tyder och redogör för vad som händer i den terapeutiska processen. Patienten är inte 
fri från anorexin bara för att hon går upp i vikt. Tvångsmässigheten måste även den minska. 
Vissa anorektiker förflyttar sitt tvångsmässiga beteende från maten till något annat. Detta kan 
vara en varningssignal för att anorexin kan återkomma.(Levenkron, 1986) 
 
6:5 Familjeterapi 
Familjeterapi är den vanligaste formen av terapi då barn och ungdomar behandlas för anorexi. 
Under 1970-talet presenterade Salvador Minuchin vid Philadelphia Child Guidence Clinic 
hypoteser om familjeinteraktion som orsak vid anorexi. Barnet från den ”anorexogena” 
familjen menades ha vuxit upp i relationer med överbeskydd, att familjen hade för mycket 
kontroll över varandra, att de hade otydliga gränser och var för tight sammanflätade, samt 
rigiditet och svårigheter att hantera konflikter. Familjesystemet förstärker symtombeteendet 
för att kunna behålla sitt undvikande av konflikter. Dessa antaganden tillsammans med 
familjeterapi som metod kom att bli i stort sett enväldig som förklaringsmodell under en 
tioårsperiod. Minuchin(1999) redogör för hur man i familjeterapi kan förändra familjens 
uppbyggnad. Tillsammans med terapeuten frambringas ett nytt socialt system som gör en 
förändring genomförbar. Familjeterapin leds och styrs av terapeuten utifrån behandlingens 
mål som man kommer fram till gemensamt med familjen. När mönstret i familjen förändras 
ändras även familjens upplevelser och detta medför en rollförändring.  
 
Familjeterapin har varit central i behandlingen av ätstörningar från början av sjuttiotalet. De 
mest kända familjeterapeuterna som arbetar med anorexi använder den systemteoretiska 
modellen, som passar bra vid sådan typ av behandling. Mara Selvini Palazzoli utvecklade 
systemteoretisk familjebehandling för ätstörningar efter att hon försökt behandla patienterna 
med psykoanalys. Salvador Minuchins arbete från 1978 har betytt mycket för de 
familjeterapeuter som har behandlat anorektiska patienter. Helen Stierkri och Gunthard 
Welser är två andra familjeterapeuter, som särskilt har behandlat anorektiska patienter. Både i 
Norge och Sverige finns flera psykologer som erbjuder familjebehandling vid ätstörningar. 
Behandlingen har visat sig vara den bästa då det gäller barn eller tonåringar som har 
ätstörningar. Familjeterapin är inte ett komplement till individualterapi utan en egen 
behandlingsform.( Buhl, 1993)  
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 Fas 1(session 1-10): Att börja äta mer! 
 Målet i fas ett är bland annat att engagera familjen i behandlingen. Det man gör för att uppnå 
dessa mål är bland annat att: 
Väga patienten, Skilja mellan patienten och sjukdomen (personen är inte sjukdomen), och att 
lägga ansvaret för patientens ätande på föräldrarna. I denna fas skaffar man också information 
om och iakttar de mönster som existerar i familjen när de handlar maten, serverar och äter 
den, samt hur familjen pratar kring ätande, framförallt vad gäller patienten. 
Det är viktigt att få hela familjen att fokusera på ätstörningen. Att diskutera, stötta och hjälpa 
föräldrarna i sina försök att få sin dotter/son att äta. Man avslutar  alla sessioner med en 
genomgång av framgångarna.(www.anst.uu)  
 
Fas II (session 11-16; varannan vecka) 
De huvudsakliga målen för fas II är bland annat att ge tillbaka kontrollen över maten och 
vikten till tonåringen. För att uppnå dessa mål är det viktigt att man bland annat: 
Väger patienten, fortsätter att hjälpa syskonen att stötta sin syster och avslutar sessionerna 
med att stärka alla i familjen och ge stöd för fortsatt arbete. 
 
Fas III (session 17-20): Adolescensrelaterade frågor och avslutning av terapin. 
De huvudsakliga målen för fas III är bland annat att: Se till så att relationen mellan föräldrar 
och dotter/son inte längre fordrar anorexin som drivkraft i kommunikationen.   
 För att uppnå dessa mål bör man bland annat planera för framtida saker. (www.anst.uu)  
 
Russels studier i London visar att familjeterapi kan vara effektiv och att den troligtvis ger ett 
bättre resultat än enbart individualpsykologi, i alla fall om den anorexisjuke är 18 år eller 
yngre. Russell ger familjen i uppgift att göra vissa saker i samband med måltider, diskuterar 
de problem som kommer upp och stödjer de initiativ som föräldrarna tar. Syftet är att 
föräldrarna själva förmår att hjälpa sitt barn att äta. Detta betyder inte att alla former av 
familjeterapi är lika verkningsfulla. I Sverige dominerar familjeterapivarianter influerade av 
Selvini Palazzoli, Boscolo och Stierlin, dessa terapiformer är dock inte vetenskapligt 
utvärderade. Detta är på sikt fullständigt oumbärligt.(Råstam-Bergström, Gillberg & Gillberg, 
1995) 
 
6:6 Kognitiv terapi och beteendeterapi 
Den kognitiva psykoterapin fokuserar på ologiska och hämmande tankar och terapeuten 
försöker hjälpa att upptäcka och förändra dessa tankar som orsakar problemen. Man menar att 
vanemässiga tankemönster har använts så flitigt att de blivit inetsade. Mönstret har blivit en 
del av patientens verklighet.(Smith, 1993)  
 
Terapeuten arbetar med dysfunktionella tankar som anorexipatienter har om sig själv och sin 
kropp. Patienten har en oförnuftig uppfattning om att man måste ha full kontroll över sig 
själv. Kognitiva förvrängningar som att dra generella slutsatser utifrån enstaka 
omständigheter, att grovt felbedöma innebörden av ganska intetsägande händelser, att tänka i 
antingen svart eller vitt, samt en icke korrekt bedömning av läget förekommer ofta vid 
anorexi.(Perris, 1996 ). Genom att engagera hela familjen kan man ge stöd samtidigt som man 
observerar dysfunktionell interaktion mellan familjemedlemmarna.(ibid)  
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Det finns många exempel på att överbeskydd, insnärjning, förvrängda föreställningar och 
motsägelser förekommer i dessa familjer. Målsättningen med terapin är att korrekt kunna 
identifiera patientens dysfunktionella scheman för att byta ut dem mot mer 
verklighetsanpassade sådana.(Perris, 1996). 
 
I beteendeterapi inriktar man sig på symtomen och själva ätstörningen, och man försöker att 
ändra själva ätbeteendet. Beteendet ses som ett sätt att få uppmärksamhet. Familjens samspel 
och kulturella uppfattningar angående kroppsideal ses som andra viktiga faktorer som bidrar 
till anorexi. Problemet ligger både hos den som svälter sig och hos samhället som ger liv till 
dessa magra ideal. I terapin tränar man på ångestladdade situationer och positiva beteenden 
belönas. Beteendeterapeutiska metoder kombineras ofta med andra metoder såsom 
medicinering, pedagogiska metoder eller kroppskännedomsträning.(Hwang & Nilsson 2000) 
 
Patienten får i den kognitiva behandlingen råd och stöd om kost, gärna tillsammans med 
medicinering och samtalsterapi. Behandlingen fortgår ca 3-4 månader. Gruppbehandling är 
vanlig och några satsar också på självhjälpsgrupper som en del i behandlingen. Kognitiv 
behandling är alltså sammansatt av olika slags behandlingar och den ger goda resultat för 
många anorektiker. Men eftersom de flesta undersökningar av resultaten görs efter en mycket 
kort tid, ofta ett halvår efter behandlingens slut, är det svårt att säga hur god och pålitlig 
förbättringen är. Kända forskare och behandlare inom kognitiv behandling är Fairburn, Lacey, 
Garfinkel och Garner.(Buhl, 1993) 
 
            
           Under behandlingen: 

 Patienten vägs varje session  
 Rimlig vikt bestäms  
 Kognitioner som framkommer vid vägning hanteras  
 Patienten får stöd för att planera sitt ätande och att öka sitt matintag successivt  
 In vivo exponering sker (äta förbjuden mat, gå till snabbmatsaffärer osv)  
 Patientens värderingar och kognitioner sätts i samband med hennes beteende och dess 

funktioner: Fungerar det? Prova ett annat sätt?  
 Prova andra sätt att uppnå sitt mål  
 Prova andra sätt för att värdera sig själv som inte är förknippat med vikt och kropp: 

Relatera till hur de värderar andra!     (www.anst.uu) 

          6:7 Medicinsk behandling 

     Medicinerna kan indelas efter tre indikationer: 

1. behandling av viktnedgång och matvägran 
2. behandling av associerade psykiatriska symtom 
3. behandling av medicinska komplikationer av svälten 
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Neuroleptika dämpar den allmänna motoriska aktiviteten och ger ibland en väsentlig 
viktökning. Antidepressiva mediciner har också en viss viktökande effekt i vissa fall. Det 
debatteras flitigt om huruvida det någonsin är försvarbart att behandla en anorexipatient med 
mediciner, men depressionen vid anorexia nervosa – liksom tvångstillståndet – är ofta mycket 
svår. Författarna anser att det är oetiskt att inte erbjuda medicinsk behandling i dessa fall.  En 
av de vanligaste bristerna vid anorexi är zinkbrist. Zinktillförsel är då motiverad. Zinkbrist 
medför illamående och motvilja mot mat i hög frekvens. Det finns därför orsak att fundera 
över behandling med Solvezink för alla patienter som lider av anorexi.(Råstam-Bergström, 
Gillberg, Gillberg, 1995) 
 
6:8 Tvångsvård 
Nästan alla patienter med anorexia nervosa kan behandlas utan tvång (LPT). Tvångsvård är 
dock motiverad när man uppfyller kriterierna för behov av vård på sjukhus, men som vägrar 
sådan vård. Att en patient med anorexi inte kommer under vård kan i vissa fall innebära akut 
fara för deras liv. Då är det oetiskt att inte använda tvångsvård.(Råstam-Bergström, Gillberg 
& Gillberg, 1995) 
 
6:9 Skolans roll 
Skolsköterskorna har en betydelsefull roll när det gäller att upptäcka anorexi och att ta hand 
om den som drabbats. De kontinuerliga tillväxtkurvorna som skolsköterskan gör på eleverna 
är de viktigaste instrumenten för att upptäcka anorexi. Man vet nästan ingenting om primär 
prevention vid sjukdomen.(Råstam-Bergström, Gillberg, Gillberg, 1995). Ett sätt kan vara att 
informera lärare och övrig skolpersonal om sjukdomen, speciellt viktiga är 
hemkunskapslärare och idrottslärare. I vissa fall kan det vara olämpligt med gymnastik. 
Skolgången kan behöva anpassas, dagarna förkortas och antalet prov minskas ned. Det är 
däremot mycket viktigt för tillfrisknandet att det finns en länk kvar till jämnåriga kompisar 
och till det normala livet i övrigt. De flesta är eniga om att det är bra att upplysa elever 
individuellt om farorna vid bantning. Det brukar ofta förbättra läget för den enskilda eleven 
som lider av anorexi, om man öppet och ärligt kan diskutera och samtala om sjukdomen. En 
del ställer sig osäkra till att informera hela skolklasser om sjukdomen, men enligt författarnas 
erfarenheter krävs det mer än bara ren information för att utlösa anorexi. Sjukdomen är dock 
så pass vanlig att man kan räkna med att den finns i nästan alla skolor.(Råstam-Bergström, 
Gillberg & Gillberg, 1995) 
 
I riskåldrarna bör man i de flesta fall avråda från att börja banta.(Råstam-Bergström, Gillberg, 
Gillberg, 1995). Vid tonårsbantning  är detta  varningssignaler som kan tyda på anorexi: 
* att bantningen sker med envishet och tvångsmässighet 
* att tonåringen inte kan tänka sig något undantag en endaste gång från den tvångsmässiga     
    bantningen 
* isolering 
* att hon/han plötsligt blir vegetarian eller börjar med någon absurd diet 
* att omgivningen märker en plötslig ovilja att tala om vikten eller ser att hon/han försöker 
dölja viktnedgången i bylsiga kläder 
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När anorexin brutit ut är det viktigt att man försöker stoppa sjukdomen så tidigt i utvecklingen 
som möjligt. Det är lättare att åstadkomma en viktökning då. Vid anorexi är det vanligt att 
skolsköterskan är den enda medicinska kontakten under många år för den sjuka.(Råstam-
Bergström, Gillberg, Gillberg, 1995) 
 
6:10 Utredning 
Den viktigaste undersökningen och bedömningen anses vara psykiaterns. Han/hon är den 
person som kan göra en helhetsbedömning, i vilken psykiska symtom, medicinska problem, 
neuropsykologiska utredningar och provtagningar vägs samman och målsättningar för 
behandlingen struktureras upp. Psykiatern är också den som anses kunna värdera 
nödvändigheten av ytterligare konsultationer. Han/hon är också den som remitterar till 
röntgen och laboratorieundersökningar. Då den som har anorexi är inlagd på avdelning är det 
ansvarig läkare som sköter undersökningarna, men behandlande psykiater bör också vara 
delaktig i planeringen. I den neuropsykiatriska undersökningen bör samtal med den sjuke, 
samt psykisk och fysisk undersökning höra till. Här kan det vara bra att använda sig av 
självskattningsformulär. Om barnet är under 16 år är det bra om man vid första mötet kan 
träffa barnet och föräldrarna tillsammans. Om den som lider av anorexi är äldre än 16, är det 
däremot bra om man träffar den sjuke ensam första gången.(Råstam-Bergström, Gillberg, 
Gillberg, 1995) 
 
Den kroppsliga undersökningen bör ske utan föräldrarnas närvaro, om de däremot inte sett sitt 
barns usla fysiska tillstånd på mycket länge, kan det vara idé att dom är med. Den obekväma 
kroppsundersökningen bör ske tidigt, så att inte ängslan för den byggs upp under samtalets 
gång och förebygger ett gott samspel. I fler än hälften av fallen anges någon kommentar om 
övervikt, behov av bantning eller ett råd att minska godisätandet vara en direkt orsak till 
beslutet att börja banta. Hos en av tio finns en traumatisk upplevelse, t ex förlusten av en nära 
anhörig, misshandel eller våldtäkt.(ibid) 
 
En sjuksköterska mäter längd och vikt vid varje besök. Inga undantag från denna regel. Det är 
mödan värd att stå på sig angående detta. Den som lider av anorexi mår inte bra av att kunna 
påverka rutiner kring vägningen. EAT(eating attitudes test) är användbart som frågeformulär. 
En högre EAT-poäng betyder en ökning av ätproblematiken och en lägre poäng en minskning. 
Birlesons eller Becks depressionsskattningsformulär kan vara användbara för att få en mening 
om allvarliga depressionssymtom finns eller inte. Birlesons skala innehåller 18 påståenden 
som skall besvaras med ”stämmer inte”, ”stämmer i viss mån”, ”stämmer helt”. Totalt kan 
man få 36 avvikelsepoäng och 0 poäng betyder att man är helt utan depressionssymtom. 
Ungdomar med 12 eller flera poäng bör man vara synnerligen uppmärksamma på. Den 
psykiatriska undersökningen skall innehålla en ”genomgång av alla de symtom och tecken 
som kan förekomma vid ätstörningar och de psykiatriska och somatiska associerade problem 
som kan förekomma vid anorexi. ” Detta kan göras antingen med ett formulär som heter 
SCID(structured clinical interview for DSM-diagnosis), EDE(eating disorders examination) 
eller på traditionellt kliniskt semistrukturerat vis. Den kroppsliga undersökningen skall 
innehålla bedömning av allmäntillstånd, hjärtfunktion, hud, tand och munstatus, tarmfunktion 
och centralnervös funktion(alltså t ex förmåga att resonera och tänka klart och balansen)(ibid) 
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6:11 Direktiv för behovet av inläggning på sjukhus 
 En person som lider av anorexi kan ofta få sin behandling i öppenvård, även när 
förhållandevis kraftiga svältsymtom finns. Man bör dock läggas in på sjukhus om 
hjärtfrekvensen sjunker under 40-45 slag per minut eller om pulsen blir påfallande 
oregelbunden, hjärtinkompensation, kroppstemperaturen går under 35 grader, perifera 
ödem(vävnadssvullnader), många småblödningar över armar och ben, förvirring, 
halvsovande, komatös eller utvecklar kramper. Alltför få anorexipatienter genomgår en 
neuropsykologisk undersökning. Många antas utan testning ha normala resultat. Alla personer 
med anorexi bör genomgå en neuropsykologisk bedömning, dels för att ha en utgångspunkt 
för uppföljning, dels för att det ofta finns neuropsykologiska problem som man bör känna till. 
WISC-III(begåvningstest för barn i åldrarna 6-16 år), WAIS-R(motsvarighet för vuxna), ger 
en bra bild av de viktigaste funktionerna. Det finns ofta bekymmer med deltestet 
”figursammansättning”, som bl a mäter förmågan att se helheter. Upprepade WISC-test kan 
ge trovärdigt stöd för att det inte rör sig om någon tillbakagång, utan att det kanske istället 
varit så att den bristande förmågan att leva upp till den höga ambitionsnivån varit en 
medverkande kraft till anorexin. Det finns inga belägg för att de som har anorexi skulle vara 
allmänt välbegåvade. Vissa laboratorieundersökningar bör göras på alla som lider av anorexi. 
Hemoglobin(Hb), vita blodkroppar med differentialräkning, sänkningsreaktion(SR), 
leverstatus och elektrolyter är nödvändiga. Trots att ärftliga faktorer ofta spelar en 
betydelsefull roll vid anorexi finns det fortfarande ännu inga blodprover som kan ge tips om 
diagnos eller behandling. Alla ovannämnda undersökningar bör göras så snabbt som möjligt. 
Undersökningsresultaten bör presenteras när patienten och båda föräldrarna är med. 
Resultaten av alla undersökningar skall framföras och förtydligas så ärligt och öppet som 
möjligt.(Råstam-Bergström, Gillberg, Gillberg, 1995) 
 
6:12 Prognos vid anorexi 
Sjukdomsdurationen är i snitt 3,5 år. Endast några få uppföljningsstudier uppfyller krav på väl 
definierade sjukdomskriterier, standardiserade undersökningsmetoder, fler än 25 patienter, 
bortfall mindre än 20%, uppföljningstid över fyra år från sjukdomsdebut samt personlig 
intervju med mer än hälften av patienterna. Göteborgsstudien fyller även krav på 
representativitet av undersökningsgruppen och parallell undersökning av kontroller. Vid 
uppföljningsstudier efter minst fyra år är runt hälften normalviktiga, 25% är på bättringsvägen 
och för 25% är prognosen dålig. Vid uppföljning 20-30 år efter vård för anorexi fann 
Ratnasuriya och Sten Theander i Sverige att hela 15-18% dött av komplikationer till anorexin 
eller genom självmord. Om man jämför dödligheten hos normalbefolkningen, är det en 
sexfaldig ökad dödlighet hos de med anorexi. Av ångestsyndromen är tvångssyndrom och 
social fobi vanligast vid uppföljning av tidigare anorexipatienter. Enligt Ratnasuriyas 
långtidsuppföljning 1991, lider många av de tidigare anorexipatienterna av en nedsatt social 
förmåga som kvarstår hela livet. Många studier visar att även om de personer som haft 
anorexi har problem med arbete och skola, så tycks vänskap och kärleksrelationer vara än 
värre.(ibid) 
 
 

30 

 
 



Att insjukna i anorexi innan puberteten liksom insjuknande efter tonåren, ses medföra en 
sämre prognos. Lång sjukdomsduration, låg minimivikt, personlighetsstörning innan 
sjukdomsdebut, störda familjerelationer, kräkningar och laxermedel ger också en sämre 
prognos. Negativa kommentarer och attityder inom familjen skulle kunna ge sämre prognos. 
Det finns ingen tid att avvakta med behandling vid anorexi, men med tanke på hur 
misshandlad kroppen blir, är många märkligt nog oskadade när de blivit friska.(Råstam-
Bergström, Gillberg, Gillberg, 1995) 
 
6:13 Capio Anorexi Center 
 Capio Anorexi Center driver en specialiserad behandling mot ätstörningar med inriktning 
mot en kognitivt inriktad behandlingsmodell. Kognitiva behandlingsmodeller mot anorexi har 
visat sig fungera mycket bra om man tittar i vetenskapliga studier. De har 58 platser fördelade 
på Stockholm, Malmö, Varberg och Norge. All behandling är frivillig. De som arbetar där är 
övertygade om att både kroppen och själen samarbetar i anorexin, och att man därför måste 
behandla båda delarna för att nå ett bra resultat. De arbetar tillsammans med patienten för att 
komma underfund med och tillsammans förstå hur patientens tankemönster, känslor och 
kroppsliga reaktioner har verkan på anorexin. För att uppnå målen måste patienterna vara 
verksamma och träna på de individuella uppgifter man fått. För att få komma till Capio 
Anorexi Center krävs det oftast en remiss, endast i vissa speciella fall räcker det med en egen 
anmälan. När de fått remissen/anmälan kallas patienten till ett bedömningssamtal. Där berättar 
de om de olika behandlingarna och gör samtidigt en värdering av patientens kroppsliga och 
psykiska skick, samt hur lång behandlingstid hon/han kan tänkas behöva. Om patienten tackar 
ja ställs hon/han i kö. Bedömer de att någon är i omedelbar fara, kontaktar man sjukhuset. På 
Capio Anorexi Centers enhet Kornet i Stockholm bedrivs dagbehandling, öppen mottagning 
och kognitiv gruppbehandling för patienter över arton år. Dagbehandlingen innebär att 
patienterna är där 4 timmar om dagen, över lunchen, för att lära sig att äta normalt, bryta sin 
sociala isolering och samtidigt få social träning och umgås med andra. Till den Öppna 
mottagningen kommer patienter för samtal en gång i veckan. Mottagningen är till för de som 
oftast själva klarar av sitt ätande hemma. Den Kognitiva gruppbehandlingen består av 
gruppsamtal en gång i veckan i grupper om sju. Patienterna får fakta och kännedom om sin 
ätstörning, och får samtidigt träna på att äta. Behandlingen passar som eftervård eller som ett 
komplement till annan behandling. 
                       
Så här arbetar man på Capio Anorexi Center: 
 
1. Stoppa svälten och ät regelbundet 
De som har haft anorexi under en längre tid har ofta en kraftig näringsbrist som inverkar på 
hela kroppen, även hjärnan. Det akuta svälttillståndet måste därför stoppas. Så länge patienten 
befinner sig i svält är hon/han inte kapabel att ta hjälp av en intensiv psykoterapi. 
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2. Byta strategi och hitta nya vägar 
 Behandlare och patient beskriver systematiskt just hans/hennes problematik för att kunna   
sätta upp realistiska mål. Patienten får hjälp att komma underfund med hur hon/han fungerar, 
både kroppsligt, känslomässigt och i relation till andra. Det är av stor betydelse att kunna 
känna igen sina känslor och kroppsliga signaler. Avslappningsövningar och massage kan vara 
en del i behandlingen. Social färdighetsträning kan också vara nödvändig för att bättre kunna 
samspela och fungera med andra människor i sin omgivning.(www.capioanorexicenter.com) 
 
3. Hitta glädjen och planera framåt 
Under en lång tid har anorexin tagit all energi och all plats i ens liv. Patienten behöver då 
hjälp att hitta tillbaka till närande aktiviteter och intressen. Att göra skojiga saker tillsammans 
med andra är en viktig del i tillfrisknandet. I behandlingen ingår därför hjälp och stöd i att 
våga ta upp kontakten igen med gamla kompisar eller ordna praktiska saker såsom boende, 
studier, arbete och kontakt med familjen. 
 
Att börja äta normalt är viktigt för att kunna må bra och för att förstå sina egna behov. På 
Capio Anorexi Center äter alla regelbundna måltider från och med första dagen de kommer. 
För att hjälpa patienterna tillbaka till en hälsosam relation till mat och fungera som mallar, 
äter behandlare och patienter alltid tillsammans. 

 
                     Mål med behandlingen 

* att lära sig äta regelbundet och näringsrikt 
* att stabilisera en normal vikt 
* att förstå mekanismerna bakom ätstörningen 
* att förstå och acceptera sin kropp 
* att känna igen kroppsliga och känslomässiga signaler 
* att upptäcka, acceptera och hantera känslor och impulser 
* att kunna vila 
* att få ett välfungerande socialt liv 
* att återgå till skola eller arbete 
* att få framtidstro och livsglädje 

 
På Capio Anorexi Center arbetar ett team av olika yrkeskategorier såsom arbetsterapeut, 
behandlingsassistent, dietist, hushållslärare, husmor, läkare, massör, psykolog, psykoterapeut, 
sjukgymnast, sjuksköterska, socionom och undersköterska.(www.capioanorexicenter.com)  
 
             6:14 Sammanfattning professionella behandlingsmetoder  

- Över hela världen idag används DSM-systemet och för att en anorexidiagnos skall 
sättas krävs en viktnedgång med 15%. 

-  Göteborgsstudien visar att närmare hälften av alla med anorexi inte söker vård.  
- Psykodynamiska terapeuter tror att en flicka med anorexi är skräckslagen för att bli 

kvinna och därför svälter sig själv för att inte kroppen skall utvecklas.  
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- Anorexipatienter kan ofta nå upp till betydelsefulla framsteg i sina symtom med hjälp 
av korttids psykoterapeutiska behandlingsmetoder i grupp eller individuellt. 

-  Familjeterapi är den vanligaste formen av terapi då barn och ungdomar behandlas för 
anorexi. De mest kända familjeterapeuterna som arbetar med anorexi använder den 
systemteoretiska modellen. Familjeterapin är inte ett komplement till individualterapi 
utan en egen behandlingsform och familjens samspel och kulturella uppfattningar 
angående kroppsideal ses som andra viktiga faktorer som bidrar till anorexi.  

- Beteendeterapeutiska metoder kombineras ofta med andra metoder såsom    
            medicinering, pedagogiska metoder eller kroppskännedomsträning.  
      -     Neuroleptika dämpar den allmänna motoriska aktiviteten och ger ibland en väsentlig   

       viktökning. Antidepressiva mediciner har också en viss viktökande effekt i vissa fall. 
- Tvångsvård är motiverad när man uppfyller kriterierna för behov av vård på sjukhus, 

men som vägrar sådan vård.  
- Sjukdomsdurationen är i snitt 3,5 år. 
-  Om man jämför dödligheten hos normalbefolkningen, är det en sexfaldig ökad 

dödlighet hos de med anorexi och att insjukna i anorexi innan puberteten liksom 
insjuknande efter tonåren, ses medföra en sämre prognos.  

- Kognitiva behandlingsmodeller mot anorexi har visat sig fungera mycket bra om man 
tittar i vetenskapliga studier.  

- De som har haft anorexi under en längre tid har ofta en kraftig näringsbrist som 
inverkar på hela kroppen, även hjärnan.  
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7. Analys och diskussion 

Med självhjälp menas vad en människa kan göra för att hjälpa sig själv. Meningen med en 
självhjälpsgrupp är att man skall hjälpa sig själv och lösa sina egna problem genom att hjälpa 
andra och ta emot andra människors hjälp. Vi människor som har samma typ av problem är 
speciellt lämpade att stötta andra som har likartade problem. Man menar att man får en annan 
typ av förståelse och kan sätta sig in i situationen bättre, om man själv upplevt eller befinner 
sig i samma situation. Man är jämlika och talar samma språk. Det finns också en negativ bild 
av självhjälpsgrupper och de har blivit beskyllda för att uppmuntra klagande, ältande offer. En 
del anser också att myndigheterna ser på självhjälpsgrupper som ett billigt och effektivt sätt 
att slippa bidra ekonomiskt och istället skickar vårdkrävande patienter till en självhjälpsgrupp. 
Det finns alltså två läger här, men den övervägande delen är positiva till självhjälpsgrupper. 
Att självhjälpsgrupper förbättrar hälsotillståndet och förebygger kroniska sjukdomstillstånd 
har både svenska och internationella studier visat. 

I sjukdomsbilden kring anorexi finns det alltid en önskan om att vilja gå ned i vikt. Eftersom 
de som utvecklar anorexi ofta är känsliga för vad andra tycker och tänker, har vi andra ett 
stort ansvar här. Speciellt vi som arbetar inom skola, ungdomsträning och andra aktiviteter 
som rör ungdomar. Jag menar inte att vi ska ”hoppa över” känsliga ämnen som rör kropp, 
vikt, motion och kost. Det jag menar är att vi måste bli bättre på att prata och diskutera om 
sådana saker, att lägga fram det på rätt sätt. Till exempel är det viktigt att framhålla att tjejer 
har en större fettmängd än killar under puberteten, och att det är normalt. Jag tror också att det 
är viktigt att inte endast fokusera på överflödiga kilon, utan att fundera och reflektera över 
varför en människa äter för mycket, eller för lite. Bantningen tillsammans med biologiska, 
fysiologiska och kulturella faktorer kan tillsammans utlösa anorexi. Det är mycket sällan som 
en enda orsak ensam utlöser sjukdomen.   
 
En annan viktig faktor i anorexiproblematiken är att de som drabbas av sjukdomen ofta har 
höga ambitioner och krav och på sig själva. Men man ska komma ihåg att detta faktum inte är 
samma sak som att de har lättare för sig i skolan eller är intelligentare än andra, de siktar trots 
detta på högsta betyg eller snabbast tid på löparbanan. Detta kan i längden bli mycket 
påfrestande för både psyke och kropp, och risken är stor för att man till slut klappar igenom. 
En annan problematik som rör detta ämne och som jag anser är underligt och irriterande, är att 
nyttig mat är dyr och svårare att få tag på än skräpmaten. Fastfood och alla sorters godis finns 
överallt omkring oss, medan den nyttiga maten oftast tar längre tid att tillaga och recepten är 
mer omständiga, och ingredienserna är oftast dyrare och svårare att få tag på. Varför kan vi 
inte satsa på fräscha exotiska fruktsallader med valnötter i skolcafeterian istället för baguetter 
med skagenröra? Andra orsaker som jag tar upp i min uppsats är ärftliga, sociala och 
kulturella faktorer, skönhetsidealens påverkan, psykiska och psykologiska faktorer, 
ackommodation i stället för assimilation samt störningar i familjen. 
 
 De behandlingar som används mest när det gäller anorexipatienter är pedagogisk behandling, 
psykoanalys och Psykodynamisk terapi, individualpsykoterapi, Omvårdande-aukoritativ 
psykoterapi – NA-terapi, familjeterapi, kognitiv och beteendeterapi samt medicinsk 
behandling. 
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Ätstörningsproblematiken och anorexi tycks finnas överallt omkring oss. I alla fall bland våra 
kändisar. För det är ju dom det pratas om i media, tidningar och på tv. Många kända 
personligheter träder fram och berättar om sin ätstörning. Vi matas med bilder på sjukligt 
magra fotomodeller, artister och prinsessor. Vad är det som gör att vi människor tycker om att 
vältra oss i andras olycka? Även jag har köpt den där veckotidningen bara för att man på 
omslaget fick se en sjuklig kronprinsessa i balklänning som ser ut att fortfarande hänga kvar 
på galgen. Karin Enzell menar att anorexi har funnits sedan 1000 år tillbaka men då var vår 
värld knappast influerad av tv, media eller magra fotomodeller. Vilka orsaker var det då som 
gjorde att människor fick sjukdomen? Det tåls att tänkas på. 

Min uppsats är relevant därför att jämföra självhjälp som fenomen med de traditionella 
behandlingsmetoderna är inte tidigare gjort i så stor utsträckning. Min forskning är intressant 
för alla som arbetar inom vårdsektorn med inriktning mot socialt arbete, såsom kuratorer, 
behandlingspersonal, läkare o s v. Uppsatsen kan också vara tänkvärd för de som själva är i 
behov av någon form av behandling, vare sig de lider av någon ätstörning eller annan 
problematik. Mitt syfte har varit att fokusera på vägen ut ur anorexin. Jag har arbetat för att 
visa hur självhjälp fungerar i jämförelse med professionella behandlingsmetoder. Mina 
slutsatser är att självhjälp bör ses som ett komplement till den professionella behandlingen, 
och man bör inte välja bort en professionell behandling för att enbart vara med i en 
självhjälpsgrupp.   
 
I min uppsats har jag valt att lägga mitt fokus på vägen ut ur anorexi. Jag har forskat kring 
självhjälp i relation till professionella behandlingsmetoder. Under hela datainsamlingsfasen 
har jag tänkt på att inte lägga in mina egna värderingar och att all information har samma 
värde(Giorgio, citerad i Gerontologia 4/1991). Jag har låtit bli att analysera självhjälpens 
betydelse, för att senare i slutskedet av mitt arbete kunna se nya mönster och få en större 
kunskap och förståelse. Jag kom till en punkt i mitt arbete när jag analyserade de litteraturer 
jag jobbade med, och fann att i alla böcker och i all information på nätet stod det i princip 
samma sak men uttryckt på lite olika sätt: att självhjälp bör ses som ett komplement till de 
professionella behandlingsmetoderna, snarare än ett alternativ. Jag hade uppnått den s k 
”saturationspunkten”.( Gerontologia 4/1991).  Jag fortsatte dock att gå igenom det resterande 
materialet för att validera den tidigare tolkningen jag gjort. På detta vis förstärktes koherensen 
(innehåll-begreppsvaliditeten) i mitt material.  
 
Jag hoppas också att mitt arbete skall ”få upp ögonen” på vårdpersonal och alla som arbetar 
med anorexipatienter och andra, att självhjälpsgrupper finns och att det ofta kan vara ett 
lyckat komplement i behandlingen. Att vi kommer till insikt om detta kan höja vårdkvaliteten, 
och ge en bättre utgångspunkt. Jag bör dock nämna att dessa ”sanningar” inte gäller alla med 
anorexi, eller i alla sociala situationer eller grupper, tider och kulturer.(Bruner, 1990; - Gergen 
1985; -  Mork 1989, citerad i Gerontologia 4/1991).  
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De fördelar jag har upplevt när jag skrivit uppsatsen, om jag relaterar till mina erfarenheter 
vad gäller min väns bortgång i anorexi är att de flesta studier jag granskat känns reliabla och 
trovärdiga, eftersom jag känner igen många av de symtom, tankesätt och mönster som 
uppträder hos någon som lider av anorexi. Hela min uppsats och mitt syfte har känts oerhört 
viktig under hela arbetets gång, jag har haft en drivande kraft som har fört mig framåt 
eftersom jag vill lära mig mer om anorexi, för att förebygga eventuella framtida sorger och 
känslor av maktlöshet och ren och skär dumhet. Att inte på allvar förstå eller inse när en 
människa tynar bort framför mina ögon, det vill jag inte uppleva igen. Nackdelar med mina 
personliga erfarenheter har varit att det stundvis har varit rejält jobbigt rent psykiskt att skriva 
denna uppsats, alla minnen kommer upp igen. Känslor av skuld har kommit upp och jag har 
funderat mycket på om jag kunde ha gjort något annorlunda, ställt upp mer, umgåtts mer med 
henne o s v. Då kanske hon hade levt fortfarande. Det har för mig både varit negativt men 
samtidigt varit en nödvändighet att få tänka så, för att kunna gå vidare.  
 
Experter framträder i media och uttrycker stor upprördhet över våra matvanor och de talar om 
att vi svenskar och våra barn blir allt fetare och fetare. Det är viktigt att komma ihåg tror jag 
att den här problematiken vi har i vårt samhälle med både övervikt och anorexi har en rad 
olika orsaker och faktorer som samspelar med varandra. Den enklaste vägen och som 
förekommer ofta enligt mig personligen är att sjukvården reducerar symptomen t ex genom att 
hjälpa någon att gå ned i vikt genom magsäcksoperation eller kostråd, eller om en människa 
är kraftigt undernärd så ger man dropp eller matar dessa på annat sätt så att vikten ökar. Dessa 
insatser är förstås livsnödvändiga i många fall men kärnproblematiken finns fortfarande kvar 
och lever vidare i form av orimliga krav på unga människor vad det gäller 
kroppsideal och prestationer. 
 
För mig är det inte självklart att ätstörningar absolut måste hanteras under 
sjukvårdens tak. Jag anser att det finns många övriga kompetenser och resurser i vårt samhälle 
som skulle kunna bidra och hjälpa till med en bättre vård för de människor som lider av en 
ätstörning. Precis som när det gäller betald behandling vid exempelvis alkohol- eller 
narkotikamissbruk borde det vara självklart att också få stöd för behandling av 
ätstörningsproblematik. För visst kan mat vara ett missbruk. I alla fall för mig i vissa fall. Jag 
vet att jag i längden skulle må bättre av att inte äta den där chokladkakan, men jag kan helt 
enkelt inte låta bli. Den ger en form av tröst och tillfredsställelse som jag inte riktigt kan sätta 
fingret på, men den finns där och suget är för starkt för att kunna stå emot. Jag kan tänka mig 
att det är samma sorts sug som en narkoman eller alkoholist känner. 
 
Jag tycker att min uppsats utgår från mitt syfte, och att jag fått svar på de frågeställningar som 
jag uttryckt där. Däremot har jag upplevt en svårighet när det gäller att hitta specificerade 
självhjälpsgrupper för anorexi. I det material jag har samlat in om självhjälp och 
självhjälpsgrupper är de som lider av anorexi endast en grupp av många andra grupper. Man 
skriver alltså om självhjälp som ett fenomen utan att dela in och specificera alla olika grupper 
som kan finnas. Jag har skrivit om olika professionella behandlingsmetoder respektive 
självhjälp och självhjälpsgrupper. Jag håller med om att självhjälpsgrupperna bör ses som ett 
komplement snarare än ett alternativ. Jag tror inte på att utesluta en professionell behandling 
för att istället vara med i en självhjälpsgrupp. Däremot bör man absolut inte underskatta den 
kraft och styrka det kan ge, att träffa andra människor i samma situation. Att samtala om det 
gemensamma problem man har, stötta varandra och känna gemenskap är en stark drivkraft i 
kampen att bli frisk från anorexin, tror jag. Jag har använt mig av mina nyckelord som jag 
skrev i metoddelen, och på så sätt tagit del av relevant och lämplig fakta och forskning. 
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