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SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur företrädare för psykiatrisk vård motiverar unga 

flickor med anorexia nervosa (anorexia) till behandling eftersom förutsättningar att 

tvångsvårda unga flickor med anorexia i dagsläget är begränsat till svåra undantagsfall. 

Uppsatsen genomfördes genom en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. 

Huvudsakliga källor har utgjorts av tidigare forskning inom området och rättsfall som har 

styrkt det som påstås. Uppsatsen har utgått från fyra risk – och skyddsfaktorer; självkänsla, 

kontrollbehov, perfektionism och attityd. Studien undersöker vilken betydelse de har för 

arbetet med att motivera unga flickor med anorexia till frivillig vård. Uppsatsen tar även upp 

rättsliga förutsättningar för tvångsvård. Det som påvisas genom lagtext styrks med hjälp av 

rättsfall. Resultatet av studien har visat vikten av motivation i ett tidigt sjukdomsskede. I 

undersökningen har två behandlingsmetoder utkristalliserat sig; familjeterapi och kognitiv 

beteendeterapi (KBT). De båda behandlingsmetoderna skiljer sig tydligt åt trots att 

motivationsarbetet, till frivillig vård i ett tidigt skede, innefattar samma målgrupp och samma 

problematik. Gemensamt för båda metoderna har visat sig vara vikten av att flickorna inser 

behovet av vård. Vidare är flickornas egen motivation direkt avgörande för att vård skall vara 

aktuell för unga flickor med anorexia. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Anorexia nervosa (anorexia) är en ätstörning som till stor del handlar om tvångsmässig 

kontroll. Sjukdomen inleds ofta av en önskan att förändra sitt liv. Detta visar sig i många fall 

genom ändrad kosthållning, med strävan efter en tunnare kropp. Kontrollen över det dagliga 

kaloriintaget blir efter hand allt mer allvarlig och kan medföra en fara för den unga flickans 

liv. Den här typen av ätstörning kan vanligen visa sig genom att personen blir allt mer 

självupptagen och socialt isolerad, med andra ord uppslukad av den totala kontrollen över sitt 

ätande. Vanligt förekommande för den här typen av ätstörning är förnekelse och även i vissa 

fall en kombination av svält och kräkning (Svenska psykiatriska föreningen, 2005).  

I vårt samhälle läggs stor vikt vid utseende snarare än prestationsförmåga. Att vara slank 

kopplas av unga flickor ihop med lycka och framgång. Det slanka kvinnoidealet har växt sig 

än starkare, samtidigt som anorexia blivit en allt vanligare sjukdom hos unga flickor 

(Herlofson, Ekselius, Lundh, Mårtensson & Åsberg, 2009). 

Kunskapsöverföring har sedan länge använts för att påverka individen till att förändra sitt 

destruktiva förhållande till mat och ätande. Individens kunskaper är av stor vikt för fortsatt 

motivationsbehandling men är långt ifrån det enda som är avgörande (Glant, 2000). Låg 

självkänsla, negativ självbild och depressiva tendenser är exempel på uppmärksammade 

riskfaktorer vid en utveckling av ätstörning, vilka är viktiga faktorer att arbeta med i ett tidigt 

skede. Forskning visar också på att genetiska faktorer till viss del kan vara avgörande för 

hennes personlighetsdrag, som exempelvis tvångsmässighet och perfektionism. Såsom 

flickans sårbarhet kan ses utifrån genetiska faktorer. Flertalet riskfaktor är fastställda, men på 

vilket sätt dessa faktorer samverkar för utveckling av sjukdomen står dock inte klart 

(Herlofson, Ekselius, Lundh, Mårtensson & Åsberg, 2009). 

Behandlingen av sjukdomen är långvarig och möjligheten till frivillig vård är begränsad 

eftersom de som lider av sjukdomen ofta inte inser vilka både fysiska och psykiska följder det 

kan medföra. Många gånger förnekar anorektiker sitt sjukdomstillstånd, då de uppger att de 

mår bra trots ett synbart dåligt fysiskt tillstånd. Att inte själv erkänna att det finns ett problem 

försvårar möjligheterna till att i ett tidigt sjukdomsskede inleda frivillig vård (Svenska 

psykiatriska föreningen, 2005). Det är heller inte alltid möjligt att genomgående upprätthålla 
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principen om frivillig vård. Underåriga kan inte på samma sätt som vuxna ta ställning till 

behovet av olika åtgärder eller se meningen med dessa (Grönwall, Holgersson, 2004).  

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 3 § LVU har förändrat det 

tidigare uttryckssättet ”något annat därmed jämförbart beteende” till dagens ”socialt 

nedbrytande beteende”. Begreppet har vidgats, så det skall gälla fler utsatta unga. Trots detta 

så faller fortfarande inte flickor med anorexia under begreppet (Schlytter, 1999).  

Rättsregler som möjliggör tvångsvård för unga flickor som lider av anorexia saknas med 

andra ord i dagsläget, om inte en allvarlig psykisk störning till följd av sjukdomen föreligger. 

I mål 2031-2002 slog Kammarrätten i Sundsvall fast att det beteende som till följd av 

anorexia inte var ett socialt nedbrytande beteende och därför inte låg till grund för tvångsvård 

enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 3 § LVU.  Mot denna 

bakgrund är det centralt att den frivilliga vården är det enda alternativet för behandling av 

dessa unga flickor i ett tidigt skede.  

1.2. Problemformulering 
Det saknas uttryckligt lagstöd för att tvångsvårda unga flickor med anorexia, om det inte står 

helt klart att beteendet som till följd av sjukdomen ses som en allvarlig psykisk störning och 

utgör en direkt fara för hennes eget liv, vilken är en förutsättning för vård med stöd av lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Av allt att döma är således unga flickors vilja 

och motivation till behandling inom frivillig vård direkt avgörande. Problemet är att unga 

flickor med anorexia befinner sig således i en gråzon, där ingen hjälp till behandling kan ses 

som aktuell om inte flickan själv är motiverad och inser behovet av vård. 

1.3. Syfte 

Då förutsättningar att tvångsvårda unga flickor med anorexia i dagsläget är begränsad till 

svåra undantagsfall syftar uppsatsen till att undersöka hur företrädare för psykiatrisk vård 

motiverar unga flickor med anorexia till behandling.  

1.4. Avgränsning 
Uppsatsen belyser hur unga flickor, upp till 18 år, med anorexia motiveras till behandling. 

Hur motivationsarbete för kvinnor över 18 år ser ut, har författaren valt att inte gå in på. 

Författaren har även uteslutit anorexia hos pojkar och män, då sjukdomen visar sig på annat 

sätt i den gruppen och det dessutom kan föreligga andra risk – och skyddsfaktorer för dem. 

Uppsatsens rättsliga del visar uteslutande de lagrum där fall av anorexia har prövats.  3 § LVU 

(Beteendefallen) och 3 § LPT (Förutsättningar för tvångsvård) är av vikt för studien. 
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Uppsatsen visar på två skilda behandlingsmetoder som båda används idag för motivering och 

behandling av anorexia. Uppsatsen syftar inte till att jämföra dessa eller på annat sätt 

undersöka för och nackdelar med respektive metod. Vad som händer med flickor som inte 

inser vikten av vårdbehov visas inte i uppsatsen, då den syftar till att undersöka hur flickorna 

motiveras.   

2. Metod 

2.1. Design 

Uppsatsen är uppbyggd genom en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Den 

kvalitativa intervjun ansågs vara lämplig utifrån att syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

företrädare för psykiatrisk vård motiverar unga flickor med anorexia till behandling. Utifrån 

det är uttalanden från samtliga respondenter en viktig utgångspunkt för uppsatsen och dess 

resultat (Kvale, 2009). 

Den intervjumodell som använts är utformad genom en semistrukturerad metod, för att 

respondenterna lättare ska ges utrymme till att fritt berätta om hur motivationsarbetet är 

uppbyggt. Vid semistrukturerade intervjuer används en färdig intervjuguide, samtidigt som 

utrymme ges för följdfrågor (Bryman, 2008).  

2.2. Urval och genomförande 
Stor vikt har lagts vid tidigare forskning kring motivation till behandling av anorexia och 

sjukdomens risk – och skyddsfaktorer, då det syftar till att läsaren lättare ska förstå kopplingar 

mellan intervjuguide och den tidigare forskning som uppsatsen visar på. 

Urvalet för undersökningen har varit målstyrt, vilket innebär ett icke – sannolikhetsurval. 

Forskarens syfte är inte att välja deltagare till undersökningen på ett slumpmässigt sätt. Målet 

är att samla respondenter som alla är relevanta i förhållande till undersökningens syfte.  Det 

handlar då främst om att finna passande organisationer, individer eller avdelningar utifrån de 

forskningsfrågor som har formulerats. Variation av respondenter är till fördel för 

undersökningens resultat, då ett målstyrt urval eftersträvar ett urval som kan säkerställa ett 

stort mått av variation (Bryman, 2008). 

Två verksamheter valdes ut, där beslutet grundade sig på syftet att undersöka hur företrädare 

för psykiatrisk vård motiverar unga flickor med anorexia till behandling. Enligt (Bryman, 

2008) ska analysenheterna väljas utifrån hur väl forskningsfrågorna kan besvaras. Samtliga 
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respondenter arbetar inom psykiatrin med unga flickor med anorexia. Respondenterna har 

olika utbildning och bakgrund, men arbetar alla med motivation i behandling. Två är 

psykologer från MHE-kliniken, vilken är en privat behandlingsklinik för unga flickor med 

ätstörning. En är kurator från ätstörningsteamet på barn och ungdomspsykiatrin i Sundsvall. 

En är psykoterapeut, en är sjuksköterska och en är skötare där samtliga arbetar i 

ätstörningsteamet på barn och ungdomspsykiatrin i Östersund.  

Då intervjuerna visade på att två behandlingsmetoder var aktuella för behandling av anorexia 

är det av intresse att diskutera huruvida de kan skilja sig så åt, trots att arbetet innefattar 

samma målgrupp och samma problematik. Om endast en sektor skulle varit aktuell i 

undersökningen hade trovärdigheten kunnat vara högre eftersom det då hade varit ett större 

urval inom den specifika verksamheten. Eftersom respondenterna är homogena inom vardera 

behandlingsmetod är det ändå inte sannolikt att undersökningen skulle visa på ett olikartat 

resultat, trots skillnader mellan de två verksamheterna. 

2.2.1. Litteratursökning 

Vid inhämtandet av vetenskapliga artiklar har uteslutande mittuniversitetets databas CSA 

Social sciences och Pubmed (Medline) använts. De sökord som har använts har varit: eating 

disorder, motivation, attitude, girls. På samma sätt har också litteratur från universitetets 

bibliotek inhämtats, med sökord: anorexia, motivation, psykologi och behandling. Uppsatsen 

innehåller även en rättslig del, vilken påvisar vikten av motivation till frivillig vård. För att 

styrka det som påvisas i studien inhämtades flertalet rättsfall. För detta har bibliotekets 

databas, rättsbanken, använts med sökord: anorexia. Aktuella mål har också inhämtats med 

hjälp av kammarrätten i Sundsvall med sökord: anorexia, LVU och LPT.  

2.2.2. Intervjuer 

Utgångspunkten med kvalitativa intervjuer är att genom respondenternas uttalanden finna nya 

beskrivningar och infallsvinklar. Genom intervjuerna erhålls information utifrån 

respondenternas erfarenheter inom området, vilket sedan sammanställs, bearbetas och tolkas 

(Kvale, 2009). Den semistrukturerade intervjuguide som har använts är en färdigställd mall 

med frågor under fyra teman. Samtliga delfrågor är anpassade till ämnet. Tidigare forskning 

visar på hur Självkänsla, Kontrollbehov, Perfektionism och Attityder visar sig för flickor med 

anorexia och hur viktiga faktorer det är i arbetet med flickornas egen motivation. Därför fick 

dessa fyra teman skapa grunden till min intervjuguide. Vid samtliga intervjuer har en 

bandspelare använts, med syftet att i efterhand kontrollera att det som antecknats är detsamma 

som det som uttalats av respondenterna. Dokumentation av materialet är även att föredra om 
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oklarheter skulle uppstå vid senare tillfälle, då det faller sig säkrare för samtliga inblandade 

parter.  

Då intervjuerna visade på att två behandlingsmetoder var aktuella för behandling av anorexia 

är det av intresse att diskutera huruvida de kan skilja sig så åt, trots att arbetet innefattar 

samma målgrupp och samma problematik. Om endast en sektor skulle varit aktuell i 

undersökningen hade trovärdigheten kunnat vara högre eftersom det då hade varit ett större 

urval inom den specifika verksamheten. Eftersom respondenterna är homogena inom vardera 

behandlingsmetod är det ändå inte sannolikt att undersökningen skulle visa på ett olikartat 

resultat, trots skillnader mellan de två verksamheterna. 

2.3. Analysens uppbyggnad 

Efter slutförda intervjuer har materialet sammanställts och analyserats genom 

meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär i korta drag att respondentens yttringar 

dras samman till kortare formuleringar. Huvudinnebörden i det som sagts formuleras om i 

några få meningar där viktiga teman tydligt framgår (Kvale, 2009). Analysen är uppbyggd 

utifrån de fyra teman, vilka låg till grund för intervjuguiden. Det sammanställda materialet av 

respondenternas uttalanden kopplas samman med vad tidigare forskning inom området visar. 

Kvale (2009) beskriver hur författaren genom meningskoncentrering kan analysera 

omfattande intervjuer. Författaren letar efter naturliga meningsenheter och gemensamma 

teman i materialet. 

2.4. Etiska överväganden 
Vid en etisk granskning är det viktigt att se till huruvida deltagarna kan komma ta skada av 

det som uttrycks. Även hur forskaren förhåller sig till informations – och samtyckeskravet, 

frivilligheten, att privatlivet skyddas och falska förespeglingar (Bryman, 2008). Samtliga 

respondenter är informerade om studiens generella syfte och att det är frivilligt att medverka. 

Samtycke finns från BUP och MHE – kliniken för att publicera verksamhetens namn i 

rapporten. Även samtycke från samtliga respondenter till att nyttja en bandspelare under 

samtalen för att undvika missförstånd och misstolkningar. Det läggs stor vikt vid 

konfidentialitet, för att inblandade personer ska känna trygghet och att uttalanden ska vara 

ärliga. Av etiska själ är samtliga namn uteslutna redan vid utskriftsarbete (Kvale, 2009). 

Vidare är inte namnen fingerade utan helt uteslutna i rapporten, då undersökningen syftar till 

att visa på hur unga flickor med anorexia motiveras och inte vem som säger vad. Huruvida 

någon kan komma till skada eller att privatlivet inte skyddas är enligt Bryman (2008) av stor 

vikt. Publicering av rättsfallens målnummer är av detta ett etiskt ställningstagande. Med 
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hänvisning till att samtliga nämnda beslut är offentliga handlingar, finns hänvisning till 

fullständigt målnummer. 

2.5. Validitet och reliabilitet  
Resultatet av en kvalitativ undersökning är till stor del beroende av forskarens egen 

uppfinningsrikedom och dennes eget intresse (Bryman, 2008). Det sist nämnda är 

utgångspunkten för studien och lägger grunden till dess syfte.  

Forskaren är undersökningens viktigaste verktyg, vilket styr vad som anses som viktigast. Att 

replikera en kvalitativ undersökning är därmed nästintill omöjligt (Ibid). Semistrukturerad 

intervju med en väl genomtänkt och färdigställd intervjumall minskar risken för ledande 

frågeställningar, vilket är en viktig faktor för att undersökningens resultat skall anses som 

trovärdigt (Kvale, 2009). Respondenternas kunskap inom området studien avser är av stor vikt 

för trovärdigt resultat.  Att skapa trovärdighet i undersökningen innebär att forskningen följer 

befintliga regler och att samtliga som varit delaktiga i studien får ta del av resultatet (Bryman, 

2008). Utrymme till mailkontakt med respondenterna, efter avslutade intervjuer, har skapat 

mindre risk för missförstånd eller feltolkningar av materialet. 

3. Rättslig reglering 

Nedan beskrivs kortfattat de lagar som genom tidigare rättsfall har prövats i frågor kring 

tvångsvård av anorektiker. 

3.1. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga - LVU  
3 § Beteendefallen 

Vård skall beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 

annat socialt nedbrytande beteende.  

Med socialt nedbrytande beteende menas att den unges beteende avviker från samhällets 

grundläggande normer. I frågan om det behövs åtgärder i form av LVU, bedöms här utifrån 

om det finns en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling till följd av dennes eget 

beteende. Avgörandet får inte grunda sig i antaganden, utan måste stödjas av konkreta 

omständigheter som visar på att risk föreligger (Norström, Thunved, 2009).  

Det förekommer fall där föräldrarna motsätter sig vård eller insats från socialtjänsten, trots att 

ett vårdbehov är klart konstaterat. I dessa fall är det viktigt att socialtjänsten kan ingripa och 
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bereda vård för den unge med stöd av LVU. Lagstiftning som reglerar huruvida barn och unga 

skall tvångsomhändertas måste vara utformad på ett sätt som gör att det täcker en mängd olika 

förekommande situationer. Av rättssäkerhetsskäl måste allmänna formuleringar undvikas, 

vilka i annat fall kan ge upphov till tolkningsproblem (Grönwall, Holgersson, 2004).  

Beslut om tvångsvård tar en viss tid, vilket kan medföra att det tar tid innan vården kan 

påbörjas. Socialnämnden kan därför genom 6 § besluta om omedelbart omhändertagande. Det 

måste vara sannolikt att den unge är i behov av vård med stöd av LVU. Rekvisiten för 

tvångsvård av den unge skall vara uppfyllda, men det behöver inte stå helt klart att så 

sannolikt är fallet (Strömberg, Lundell, 2006). 

Frågan huruvida lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vårda av unga är tillämplig på 

anorektiker har prövats i antal mål. I mål nr: 2383-09 föreligger det en påtaglig risk för att 

flickans hälsa och utveckling skadas genom hennes anorexiasjukdom och hon är i stort behov 

av vård. Trots detta kan inte sjukdomen anses utgöra ett socialt nedbrytande beteende i lagens 

mening. Läkarens uttalande är att hennes tillstånd försämras i så hög grad att det medför en 

fara för hennes liv. Flickan har varit svårmotiverad till behandling, varför anmälan har gjorts 

till socialtjänsten. I förarbetena till lagstiftningen, prop. 1989/90:28 s 67 och 109, anses att 

med ett socialt nedbrytande beteende innebär det att den unge beter sig på ett sätt som avviker 

från samhällets grundläggande normer. Enligt länsrättens mening kan varken lagtextens 

ordalydelse, nämnda uttalanden eller praxis anses ge stöd för att anse att anorexia är att 

hänföra till ett sådant socialt nedbrytande beteende som anses i 3 § LVU. Av detta att döma 

framgår det tydligt att det måste föreligga andra problem för att tvångsvård med stöd av LVU 

skall vara aktuell. Även målet jag tidigare hänvisat till, då Kammarrätten slog fast att 

beteende till följd av anorexia inte var ett socialt nedbrytande beteende, visar på att 

tvångsomhändertagande med stöd av LVU är en omöjlighet trots att beteendet till följd av 

anorexiasjukdomen kan utgöra en direkt fara för flickans eget liv.  

3.2. Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård – LPT 
3 § Förutsättningar för tvångsvård 

Tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av 

sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av 

psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än att patienten är intagen för sluten 

psykiatrisk tvångsvård.  
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Tvångsvården skall syfta till att den unge ska motiveras till att medverka till nödvändig vård. 

Även att den unge, genom tvångsvården, ska skapa insikt till att inse vårdbehovet som 

föreligger och ta emot det stöd som denne behöver.  

Det ska alltid ske en strävan efter att det så långt som det är möjligt skall beredas frivillig 

vård. Tvångsvårdsåtgärder får endast vidtas när den unge inte frivilligt medverkar till vården. 

Den unge måste ha en allvarlig psykisk störning, ett kvalificerat vårdbehov och motsäga sig 

frivillig vård för att tvångsvård med stöd av lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård – LPT 

skall vara aktuell. Vid bedömning av om en psykisk störning är allvarlig, ses det till både 

typen av störning och dess grad. Hur stor roll den psykiska störningen spelar för den unges 

personlighet, blir ett viktigt ställningstagande. Bedömningen, gällande vårdinsats, sker främst 

utifrån vad utebliven vård skulle innebära och vilken fara som föreligger för den unges liv. 

För beslut om tvångsvård krävs det vidare att den unge endast anses kunna vårdas genom 

heldygnsvård (Strömberg, Lundell, 2006).  

Frågan huruvida lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård är tillämplig på anorektiker har 

prövats i antal mål. I mål nr: 4675-09 beskriver läkaren den unga flickans tillstånd så 

allvarligt att hon anses vara en direkt fara för sitt eget liv. Flickan saknar sjukdomsinsikt och 

motsäger sig frivillig vård. Länsrätten dömer, med hänvisning till det medicinska underlaget, 

till sluten psykiatrisk vård med stöd av LPT. Mål nr: 320-10 visar också på hur beteende till 

följd av anorexia kan klassas som svår grad av psykisk störning. Kammarrätten finner att 

förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda och vård ska därför beredas med stöd av LPT. 

Även i mål nr: 846-05 står det klart att det föreligger en psykisk störning som tar sig i uttryck 

i form av anorexi av svår natur. Tillståndet anses vara en fara för den unga flickans liv. 

Kammarrätten finner här att flickan endast kan vårdas med stöd av LPT. 

Av dessa domslut att döma så kan tvångsvård med stöd av lag (1991:1128) om psykiatrisk 

tvångsvård – LPT vara aktuell för vård av unga flickor med anorexia. Det framgår tydligt att 

det inte är en möjlighet i ett tidigt skede, då rekvisiten visar på vikten av att den psykiska 

störningen är av en allvarlig grad. Utifrån det är motivation till frivillig vård direkt avgörande.  

4. Vikten av motivation 
Nedan presenteras hur anorexia kan ge sig uttryck hos unga flickor. Vidare hur viktig faktor 

motivationsarbetet är i förändringsprocessen, för att nå ett framgångsrikt behandlingsresultat. 
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Behandlingsmotivation hos flickor med anorexia är ofta låg, då de själva inte ser sig som 

sjuka och att viktuppgång upplevs som skrämmande. Den första kontakten med flickan kan 

vara avgörande, då det är viktigt att skapa en positiv arbetsallians där flickan känner trygghet. 

Behandlingen måste vara individualiserad och planeras i samråd med flickan, då behoven av 

hjälp varierar mellan olika personer (Herlofson, Ekselius, Lundh, Mårtensson & Åsberg, 

2009). 

De flesta behandlingsmetoder bygger i grunden på en redan infunnen motivation, vilket 

innebär att flickan själv inser att hon behöver hjälp och aktivt samarbetar med behandlaren. 

Forskning visar också på att de flickor som är motiverade till behandling i mindre grad är 

destruktiva och får mer stöd och hjälp till förändring. Omotiverade flickor har ofta en tro på 

att de skall bli behandlade och friska utan någon direkt egen ansträngning (Revstedt, 2002).  

Motivation definieras som en strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och 

självförverkligat liv som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta 

natur: att vara konstruktiv, målinriktad, social och aktiv. Med detta menas att flickan tar 

ansvar för sitt eget liv och sin förändring. Motivationsarbetet syftar först och främst till den 

inre och känslomässiga förändringsprocessen då flickan ska bli en starkare individ och 

tillskriva sig själv ett högre värde (Ibid). Anorexibehandling kräver ett stort tålamod där 

relationen till behandlaren kan vara direkt avgörande. Att upprätthålla flickans motivation 

under hela förändringsprocessen är en av de viktigaste faktorerna i arbetet. Genom att 

förmedla kunskap till flickan skapas samtidigt grunden till hennes egen motivation för den 

fortsatta behandlingen. Därför bör flickan så tidigt som möjligt få tillgång till fakta om 

sjukdomen (Glant, 2000). 

Barn och ungdomar bör diagnostiseras skyndsamt och behandlingen ska alltid ske 

tillsammans med föräldrar eller annan vårdnadshavare. Samarbetet med föräldrarna är centralt 

i behandlingen då stor vikt läggs vid att stötta och skapa en stark och positiv föräldraroll. Att 

undersöka bakomliggande orsaker till sjukdomstillståndet är inte av någon stor vikt, utan 

istället fokusera på förändring gällande den unges förhållande till mat och dennes egen 

upplevda självbild (Svenska psykiatriska föreningen, 2005). Det är även väl känt att 

ätstörningens uppkomst bör ses ur ett sociokulturellt perspektiv. Det talas om hur flickor idag 

ska se bra ut, ha en perfekt kropp, samtidigt som det ställs höga krav från skolan när det gäller 

att uppnå godkända resultat. För många kan detta upplevas som en nästintill omöjlig situation. 

Genom att fokusera på vikten och utseendet skapar flickan en kontroll, som för många medför 



10 
 

en positiv känsla. Motivationsarbetet som lägger grunden till förändringen av flickans 

kontrollbehov gällande vikt och mat måste här få hög prioritet. Det tar lång tid att etablera nya 

ätmönster och därför är tålamod en viktig faktor under hela processen. Även att tidigt utforma 

ett nytt mönster för flickans ätande är av stor vikt, där hennes totala behov av kontroll kan 

minska (Clinton, Norring, 2002). 

5. Tidigare forskning 

Forskning visar på att anorexia kan för många unga flickor leda till psykiskt lidande i ett tidigt 

sjukdomsskede. Det har blivit allt vanligare med ätstörningar, samtidigt som befolkningens 

genomsnittliga vikt har ökat och den kvinnliga idealformen har blivit tunnare. Idealisering av 

tunnhet har stark genomslagskraft eftersom det i stor utsträckning förknippas med lycka och 

framgång (Karpowicz, Skärsäter & Nevonen, 2009). Detta resultat överensstämmer med hur 

Gustafsson, Edlund, Kellin, Norring (2010) beskriver att ätstörning kan vara en följd av hur 

flickor idag försöker anpassa sig till samhällets krav och förbestämda ideal. Enligt 

Westerberg-Jacobson, Edlund & Ghaderi (2010) har den sociokulturella modellen stor 

genomslagskraft. Unga flickor får konsekventa budskap från sin sociala miljö om att en smal 

kropp är attraktiv och önskvärd. Detta överensstämmer med resultat av Gustafsson, Edlund, 

Kjellin & Norring (2010), där de påvisar att ätstörningar inte bör ses som en följd av en 

speciell personlighetstyp. Snarare bör vi ta ett mer social-psykologiskt perspektiv för att 

förklara hur enskilda och sociokulturella faktorer samverkar i utvecklingen av ätstörning. Det 

är viktigt att ta hänsyn till hela sammanhanget, hur individens tankar, känslor och beteenden 

kan förändras genom social påverkan.  

Självkänsla visar sig vara en riskfaktor för personer med ätstörning och nyckeln bakom deras 

strävan efter tunnhet. Begreppet självkänsla har två betydelser: hur personen det gäller har 

förmåga att göra saker och det värde denne tillskriver sig själv. Generellt kan det sägas att 

självkänsla är respekt för sin egen person. Självkänsla spelar en viktig roll när det gäller att 

förstå psykologiska dysfunktioner, psykopatologi och missanpassning genom ensamhet, 

depression och ångest (Karpowicz, Skärsäter & Nevonen, 2009).  

En studie är gjord vid en specialiserad avdelning för ätstörningsproblematik i Göteborg, 

Sverige. Studiens syfte var att undersöka självkänslan hos flickor före och efter behandling. 

Behandlingen bygger på att flickan har egen motivation till att genomgå behandling och viljan 

till att förändra sin dysfunktionella situation. Metoden är uppbyggd i flera steg, där berörda 

individer ska uppnå vissa mål som rör mat och ätande, aktiviteter och ångest för att ta sig 
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vidare i behandlingen. Ett stort ansvar för den egna situationen måste också tas ju längre tiden 

går. Modellen syftar till att skapa en viss struktur i sitt eget förhållande till mat. Personalen 

använder sig av ett kognitivt arbetssätt för att stödja de inblandade, att stärka ett positivt 

tänkande och att finna nya sätt till att hantera olika förekommande problematiska situationer i 

det vardagliga livet. Det låg stort fokus i behandlingsprogrammet på vikt och mat, men de 

berörda individerna fick även behandling för att indirekt stärka självkänslan. Resultatet av 

studien visade på en ökad självkänsla och en mer positiv självbild efter avslutad 

mångfacetterad behandling. Studien visar även på att egen vilja och motivation till förändring 

av den egna situationen är viktig för ett positivt utslag i behandling (Karpowicz, Skärsäter & 

Nevonen, 2009). För att utforma specifika behandlingsprogram hävdar Gustafsson, Edlund, 

Kjellin & Norring (2010) att det är av stor vikt att identifiera risk- och skyddsfaktorer, vilka 

kan vara avgörande när det handlar om att utveckla eller undvika ätstörning. Som tidigare 

påvisats så är låg självkänsla en riskfaktor, men även personens attityder och 

kroppsuppfattning är viktiga faktorer. Beroende på om den unga flickan har en positiv eller 

negativ uppfattning om sig själv, då både gällande vad hon klarar av att genomföra och hur 

hon trivs med sitt utseende, så kan dessa faktorer både ses som risk- och skyddsfaktorer. 

Enligt Gustafsson, Edlund, Kjellin & Norring (2008) upplever kvinnor, i åldern 14-21 år, med 

ätstörning nyttan av tunnhet i högre grad än både grupper av, på andra sätt psykiskt sjuka eller 

friska flickor i samma ålder. Tidigare forskning inom området klargör också hur betydelsen 

av psykologiska faktorer, såsom perfektionism och självkänsla påverkar unga kvinnor med 

ätstörning. Resultaten är dock motstridiga när det gäller ett kausalt samband, då om dessa 

faktorer är av risk för att utveckla en ätstörning eller om det är faktorer eller konsekvenser av 

den då redan befintliga sjukdomen. Flera författare har påpekat att den roll som perfektionism 

har för flickor med ätstörningsproblematik, måste förstås inom sin sociokulturella kontext. 

Belöningar som upplevs av en, i egna ögon, perfekt kropp är vanliga motivationsfaktorer i 

vårt samhälle eftersom utseende snarare än prestationer skapar en viss framgång för kvinnor. 

Det har i forskning visat sig att unga flickor med ätstörning har ett större behov av att uppnå 

perfektionism när det gäller utseende, i jämförelse med andra flickor. Vidare menar Farrell, 

Lee & Shafran (2005) att unga flickor med ätstörning överskattar sin kroppsstorlek i 

förhållande till andra i sin omgivning. Det visar sig även att de skattar sin egen storlek på 

olika sätt beroende på vem som undersöker frågan. Flertalet flickor ville inte visa för sin 

terapeut att de ansåg sig vara så tunn som verkligheten visade, eftersom det skulle vara 

detsamma som att erkänna att de var i behov av att öka i vikt.  
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Westerberg-Jacobson, Edlund & Ghaderi (2010) har undersökt hur unga flickors syn på sin 

egen kropp tillsammans med flertalet riskfaktorer kan ge upphov till ätstörning. Det visar på 

att flickor som har en önskan om att vara tunnare tror att det skulle öka deras popularitet och 

att de därför utesluter måltider. Forskningen visar vidare på att de flickor som äter sina 

måltider ensam har i större utsträckning ohälsosamma matvanor, i jämförelse med de som äter 

sina måltider tillsammans med familjen. Regelbundna familjemåltider med en positiv 

atmosfär kan utav detta anses vara en skyddande faktor när det handlar om risk för att 

utveckla ätstörning. Att utesluta måltider kan leda till ökad hunger som i sin tur kan bidra till 

förlorad kontroll. Att inte bibehålla kontrollen kan medföra risk för hetsätning. Resultatet kan 

här bli en ond cirkel där den unga flickan pendlar mellan att inte äta alls, hetsäta och sedan 

känna skam och framkallar kräkning. Gustafsson, Edlund, Kjellin & Norring (2010) påvisar 

samma resultat vad det gäller risker vid förlorad kontroll. Studie visar på att samtliga flickor 

med ätstörning har vid upprepade försök ätit mindre än femhundra kcal om dagen, i tron på att 

minska i vikt. Även överdriven träning, bantningspiller och laxermedel är för dessa flickor 

vanligt förekommande. 

I början av tonårsperioden, vilken i det flesta fall inträffar när personen går igenom 

puberteten, läggs det stort fokus vid skapandet av den egna identiteten, ökad självständighet 

och utökade vänskapsband. Forskning visar på att flickor under tonårstiden utsätts för flertalet 

risker när det handlar om utveckling av ätstörning. Det är vanligast med en tydlig 

ätstörningsdebut i den nämnda åldern, men det går inte att säga att pubertal debut, med dess 

riskfaktorer, medför uppkomsten av ätstörning. En studie gjord på flickor i årskurs fem 

påvisar att ett stort antal flickor redan vid tidig ålder uppvisar, av olika hög grad, ett 

destruktivt beteende i förhållandet till mat och ätande. Det påvisas även att familjens dynamik 

och miljömässiga faktorer är viktiga och kan vara avgörande faktorer vid uppkomsten av 

ätstörning (Combs, Pearson & Smith, 2010), vilket överensstämmer med Westerberg-

Jacobson, Edlund & Ghaderis resultat.  

6. Resultat och analys 
Analysen av studien kommer att redovisas strukturerat utifrån fyra teman, självkänsla, 

kontrollbehov, perfektionism och attityd. Analysen är uppdelad i två delar, då det genom 

intervjuerna framkom två tydliga utgångspunkter för motivationsarbete av unga flickor med 

anorexia. Den offentliga verksamheten, BUP, använder sig av familjeterapeutisk metod och 
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den privata verksamheten, MHE-kliniken, arbetar individuellt med dessa flickor genom 

psykoterapi, KBT.  

6.1. Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, BUP 
Samtliga respondenter inom BUP har mellan tio och tjugo års yrkeserfarenhet inom arbete 

med unga flickor med anorexia. Alla ingår också i ett ätstörningsteam i viket flera 

yrkesgrupper är representerade, nämligen två socionomer med vidareutbildning till leg. 

psykoterapeut, en sjuksköterska och en skötare. Respondenternas uttalanden har inte skiljt sig 

åt på ett sätt som gör att det på något sätt går att påvisa att utbildning är avgörande för olika 

arbetsuppgifter eller sätt att förhålla sig till motivationsarbetet. Samtliga uppger att de arbetar 

i team där samarbete under hela processen, oberoende av yrkeskategori, är avgörande. Därför 

kommer jag fortsättningsvis inte framhålla någon utbildning ihop med min analys av 

respondenternas uttalanden.  

Allt motivationsarbete inom BUP utgår från vilket stadie flickan befinner sig i vid den 

aktuella tidpunkten. Familjen inbegrips och inga individuella samtal sker. BUP framhåller 

vikten av familjeterapeutiskt arbete under hela behandlingen och utifrån det arbetar de med 

flickans motivation vid behandlingen. 

Självkänsla  

Samtliga respondenter anser att ordet självkänsla har en innebörd som visar hur en flicka 

känner sig själv i grunden, vilket värde hon tillskriver sig själv och hur hon förhåller sig till 

sina styrkor och svagheter. En av respondenterna uttrycker: 

”Vi kan ha världens sötaste flicka framför oss, men själv tycker hon att hon är det fulaste som 

går i ett par skor.” 

Det framkommer också att unga flickor med anorexia generellt har en låg självkänsla. En 

sådan flicka har en förvrängd bild av sig själv och ställer det som respondenterna benämner, 

överkrav på sig själv. I arbetet med flickor med låg självkänsla läggs stor vikt vid bekräftelse. 

Att engagera hela familjen i motivationsarbetet är en genomgående faktor. Stort ansvar läggs 

här på föräldrarna, genom att skapa tid för flickan och visa kravlöst engagemang. En av 

respondenterna uttrycker: 

”Många föräldrar kan komma hit och säga att flickan behöver hjälp med självkänslan och då 

finns det en tanke om att vi som behandlare ska kunna fixa det. Men det bästa sättet som 
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flickan kan få en bättre självkänsla på är tillsammans med de viktigaste personerna, som är 

föräldrarna. Att flickan får bekräftelse om att hon duger som hon är.” 

Samtliga respondenter ser behovet av att stärka flickans självkänsla. Den kommer dock i 

andra hand, då största fokus alltid läggs vid mat och ätande i ett inledande skede. 

Enligt Karpowicz, Skärsäter & Nevonen (2009) är självkänsla det värde personen tillskriver 

sig själv. Inom familjeterapin används familjen som ett verktyg under hela 

behandlingsprocessen. Att stärka föräldrarna till att kunna hjälpa och stötta sin flicka är en av 

de viktigaste faktorerna i ett inledande skede (Clinton, Norring, 2002). Detta påvisas även i 

resultatet av intervjuerna. Av Herlofson, Ekselius, Lundh, Mårtensson & Åsberg (2009) 

beskrivs huvudkomponenterna inom familjeterapi från två utgångspunkter. Det ena är att 

stärka föräldrarna till att hantera förekommande situationer och det andra är att flickan gradvis 

utvecklas och blir en stark individ. Detta kan kopplas till hur respondenterna förklarat 

motivationsarbetet runt temat självkänsla. 

Kontrollbehov 

Samtliga flickor med anorexia anses ha ett stort kontrollbehov. Det visar sig, enligt samtliga 

respondenter, genom en rädsla för att öka i vikt. Om ordet kontrollbehov är av positiv eller 

negativ karaktär var för samtliga svårt att svara på. En respondent uttrycker: 

”Kontrollbehov är positivt om man vågar lita på att det som andra säger är bra. Det är just 

det där att våga lita på andra som är så svårt.” 

Ett stort kontrollbehov kan försvåra motivationsarbetet till behandling avsevärt. En av 

respondenterna ansåg att kontrollbehov har en viss likhet med envishet, då det kan anses som 

positivt om man lyckas motivera flickan till att använda kontrollbehovet i form av att ge 

kroppen det dagliga behovet av näring. Respondenten uttrycker: 

”Om kontrollbehovet hela tiden är att få i sig den mat man behöver och endast rör sig i den 

utsträckning man får för att inte riskera sin hälsa, då är kontrollbehov positivt. Då man gör 

det man behöver enligt alla rekommendationer.” 

Även när det handlar om kontroll lägger man stort ansvar hos föräldrarna. För att motivera till 

förändring av det negativa kontrollbehovet anser samtliga respondenter att kunskap om vad 

som händer med kroppen när man inte äter är en viktig och till stor del avgörande faktor. I 

motivationsarbetet handlar det här om små steg och att familjen inte begär en omgående 
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påtaglig förändring. Flickor motiveras även med hjälp av dietist för att få kunskap om kost 

och hälsa. Motivationsarbetet med att hjälpa flickan att våga släppa den totala kontrollen över 

vikt och mat innebär även en form av ”hot eller tvång”. I detta läge förklarar samtliga 

respondenter hur förbud för flickan, till att vara med på fysiska aktiviteter, till viss del kan 

motivera till förändring. Av detta förklarar de vidare hur många flickor, genom förbud, får 

känslan av utanförskap. Livet känns för flickan till slut tråkigt och tillsammans med 

familjesamtal blir de flesta flickor i detta läge mer motiverade till förändring och därmed mer 

positiva till att inleda behandling genom frivillig vård.  

Westerberg-Jacobson, Edlund & Ghaderi (2010) påtalar vikten av regelbundna 

familjemåltider, vilka hjälper flickan till att inte förlora kontrollen över sin förändring, vilket 

annars skulle kunna resultera i uteslutna måltider. Detta kopplas samman med 

respondenternas beskrivning av hur ett starkt negativt kontrollbehov försvårar 

motivationsarbetet. Även att stor del av ansvaret vilar i föräldrarnas händer kopplar jag 

samman med den beskrivna vikten av trygga familjemåltider.  

Perfektionism 

Perfektionism förklaras av respondenterna som en strävan efter att vara perfekt i alla lägen, 

utan undantag. På samma sätt beskrivs vidare sambandet mellan perfektionism och unga 

flickor med anorexia. Respondenterna beskriver flickorna som fina, att de är mån om sitt 

utseende och är respekterande som vänner. Flertalet av respondenterna påstår vidare att alla 

flickor med anorexia är duktiga i skolan. Motivationsarbetet inleds här, genom familjesamtal, 

med att ge flickan kunskap om hur kroppen naturligt förändrar sig. Frågor om vad flickan 

själv anser var en attraktiv och önskvärd kropp är, enligt samtliga respondenter, vanligt 

förekommande i ett tidigt skede. För att kunna motivera till en förändring beskrivs vikten av 

att veta vart flickan befinner sig och hur hennes tankegångar kring utseendet ser ut, som en 

viktig faktor. Motivationsarbetet utformas olika, då det hela tiden måste starta där flickan 

befinner sig idag. Det är viktigt att familjen ger stöd och bekräftar flickan, för att hon lättare 

ska förstå att hon duger bra precis som hon är. Dagens kroppsideal, framställt från media, ses 

av respondenterna som en riskfaktor för lyckat motivationsarbete. Det försvårar avsevärt 

arbetet när media levererar bilder på ”trådsmala” modeller. Tre av respondenterna beskriver 

svårigheten i detta, då den enskilde inte kan förändra en hel mediavärld. Hur motivation till 

förändring går till uttrycker en av respondenterna: 
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”Vi pratar i familjen om hur man påverkas av idealbilder och hur man då enligt dessa ska se 

ut. Vi lyfter upp frågan på ett sådant sätt att vi pratar om det som ett allmänt fenomen. 

Föräldrarna brukar haka på sådana samtal då det inte är möjligt i hemmet. Det är mycket av 

det som vi pratar om här som inte är genomförbart hemma, där det är lättare att inte sitta 

kvar och vara med i samtalet.” 

Respondenterna beskriver entydigt flickornas strävan efter det perfekta i allt. Gustafsson, 

Edlund, Kjellin & Norring (2008) visa också på hur perfektionism blir en drivkraft för flickor 

med anorexi, till att nå den i egna ögon perfekta kroppen. Vidare beskriver Gustafsson, 

Edlund, Kjellin & Norring (2010) hur uppkomsten av anorexia till viss del kan ses utifrån hur 

flickor försöker anpassa sig till samhällets förbestämda ideal. Respondenternas uttalanden om 

hur medias bild försvårar motivationsprocessen och att flickorna hela tiden strävar efter att nå 

en så tunn kroppsform som möjligt, kan genom denna kunskap kopplas samman. 

Attityd 

Uppkomsten av anorexia beskrivs av respondenterna vara vanligast mellan tretton och femton 

år. Det är också vanligt förekommande att två eller flera flickor har börjat banta tillsammans, 

vilket sägs försvåra motivationen till förändring. En av respondenterna ger exempel på hur 

flickorna ”triggar” varandra och berömmer ett beteende som går ut på att inte äta alls. Flera 

respondenter använder sig av en lösningsfokuserad metod. I samtal med flickan och hennes 

familj läggs stor vikt vid att hela familjen arbetar åt samma håll. En av respondenterna 

uttrycker: 

”Vi pratar med hela familjen om alla förekommande problem. Vid behov kan vi dela på oss, 

om det finns behov av olika samtal med inblandade parter. Vi ser hela tiden till att samtliga 

familjemedlemmar strävar åt samma håll. Här kan vi ställa frågor som: om du inte skulle 

vara så upptagen av fokusering kring vikt och utseende, vad skulle du då vilja göra?” 

Detta används med syftet att få flickan att tänka på annat sätt och därför kunna motivera till en 

förändring. Flera respondenter talar även om vikten av attityder till kost och hälsa inom 

familjen. Föräldrar som själva har ett destruktivt beteende när det gäller vikt och mat, har i 

många fall svårare att motivera sin flicka till en förändring. Motivationsarbetet till förändring 

inkluderar i hög grad hela familjen, därför är kunskap om ämnet, till föräldrarna, i många fall 

ett första val. Att få hjälp av familjen till att motivera flickan till behandling anses av samtliga 

respondenter som en avgörande faktor. Tre av respondenterna framlägger även vikten av 
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information om kost och hälsa i skolor. Dock anser de att generell information kan vara till 

mer skada än nytta, då det för många kan lägga grunden till ett destruktivt förhållande till mat.  

För att utforma speciella behandlingsprogram för flickor med anorexi är det viktigt att 

identifiera risk- och skyddsfaktorer. Dessa kan vara klart avgörande för hur vida en flicka 

utvecklar ätstörning eller inte. Flickans attityder visas enligt tidigare forskning kunna vara en 

avgörande faktor (Gustafsson, Edlund, Kjellin & Norring, 2010). Detta styrks genom 

respondenterna från BUP. Under intervjuerna påtalar de vikten av att förändra attityden hos 

flickorna och att arbeta mot ett gemensamt mål. Ett stort fokus finns på hela familjen, i 

strävan om att samtliga familjemedlemmar ska arbeta åt samma håll. En studie gjord av 

Combs, Pearson & Smith (2010) visar på liknande resultat. Det påvisas att familjens dynamik 

är en viktig och till stor del även avgörande faktor för motivationsbehandling. 

6.2. MHE-kliniken 
MHE-kliniken är en privat behandlingsklinik för frivillig vård av ätstörning. Kliniken 

använder psykoterapeutisk behandlingsmetod. Psykoterapeuter, psykologer och läkare ingår i 

det behandlande teamet. Mina två respondenter från kliniken är båda psykologer med 

inriktning på kognitiv beteendeterapi, KBT och har två till tre års yrkeserfarenhet av unga 

flickor med anorexia. Jag kommer att visa hur motivationsarbetet till behandling ser ut utifrån 

valda teman men också till viss del i sin helhet, eftersom intervjuerna tydligt visar på vikten 

av att se sammanhanget och inte delarna i sig. 

Självkänsla 

Respondenterna anser att självkänsla är hur flickan ser på sig själv, vilket värde hon tillskriver 

sig och då i första hand gällande kropp och utseende. De anser vidare att det finns samband 

mellan låg självkänsla och anorexia, som tar sig uttryck genom negativa tankemönster. I 

motivationsarbetet kartläggs flickans situation. Flickan får själv beskriva hur hon upplever 

problemet. I den inledande fasen är känslor här och nu av största vikt. Det är enligt båda 

respondenterna viktigt att finna nya vägar och knyta an till andra delar i livet. Beteende och 

aktivering kan vara ett steg till att finna motivation. I motivationsarbetet används även 

konkreta situationer som ett redskap. En av respondenterna uttrycker:   

”Innan behandlingen kan börja behöver problematiken kartläggas och då involverar det 

bakgrund och socialt sammanhang. Jag måste bryta ner begreppet och se i vilka situationer 
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och på vilket sätt tankar och känslor visar sig. Det är viktigt att se hela sammanhanget. Jag 

ställer sedan fler frågor för att komma ner på en nivå där man kan komma åt problemet.”  

Utifrån det kan flickan öppna upp ett annat sätt att tänka och själv skapa motivation till att 

vilja förändra sin situation. Det svåra i motivationsarbetet anses, enligt en av respondenterna, 

vara att gå ifrån det som flickorna är rädda för, vilket då är att öka i vikt. Ingen av 

respondenterna arbetar med enbart självkänslan, utan ser den som en del i 

förändringsprocessen. Samtal med flickan om vad som kan ha utlöst de låga tankar hon 

tillskriver sig själv kommer dock upp i ett tidigt skede, då hela situationen kartläggs. 

Motivation till behandling kan ofta bli högre när flickan får se framåt. Samtalen fokuserar då 

på vilka drömmar och mål hon har i livet och vad hon själv behöver göra för att kunna nå 

dem.  

Respondenternas uttalanden om hur en låg självkänsla kan visa sig för flickor med anorexia 

och vikten av att tidigt förändra ett negativt tankemönster styrks genom tidigare forskning. 

Flickan får genom kognitiv beteendeterapi – KBT hjälp för att stärka och främja ett nytt sätt 

att tänka och hantera både sin egen person och sin omgivning (Clinton, Norring, 2002). Även 

Herlofson, Ekselius, Lundh, Mårtensson & Åsberg (2009) visar på att flickans situation 

behöver kartläggas i ett tidigt skede, där en beteendeanalys kan vara till hjälp för den fortsatta 

behandlingen. Gustafsson, Edlund, Kjellin & Norring (2010) påvisar att uppkomsten av 

anorexia bör ses ur ett social-psykologiskt perspektiv för att kunna förklara hur enskilda och 

sociokulturella faktorer samspelar. Det är vidare viktigt att ta hänsyn till hela sammanhanget, 

hur flera faktorer tillsammans kan vara avgörande för hur vida en flicka utvecklar anorexia 

eller inte. Det stämmer överens med hur respondenterna beskriver vikten av att flickan får 

beskriva egna tankar och känslor som hon har. Vidare också hur hon upplever relationen till 

andra i sin omgivning och de sociala hinder hon möter i det vardagliga livet. 

Kontrollbehov 

Kontrollbehov anses av respondenterna vara ett behov av att känna sig säker, något som alla 

människor har men i olika hög grad. Vidare anser de att kontrollbehov kopplas ihop med 

anorexia. En av respondenterna förklarar det på så sätt att flickan försäkrar sig att inte bli 

tjock genom att inte äta och att hon därmed har skapat en kontroll. En av respondenterna anser 

att ordet kontrollbehov är av negativ karaktär. Andra respondenten anser att begreppet i sig är 

neutralt, men som flickorna med anorexi visar det, övergår behovet till beteende. Ett 

överdrivet kontrollbeteende är av klar negativ karaktär. Psykoterapeutiskt arbete och 
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information om kost och hälsa används för att bryta det negativa mönstret. En av 

respondenterna påtalar vikten av hur ett beteende leder till en konsekvens. Vad blir till 

exempel konsekvensen för flickan då hon utesluter att äta. Vidare förklaras då vikten av 

kunskap inom det berörda området, men inte på detaljnivå. En av respondenterna uttrycker: 

”Vi går inte in på detaljnivå här. Att räkna kalorier tycker vi skapar ett problembeteende och 

det är ju just det som flickorna ska sluta med.” 

För att flickorna ska få en ökad motivation testas nya situationer där flickorna inte har 

kontroll. Detta främst för att finna ett nytt sätt att tänka och hantera olika förekommande 

situationer. Genom att fokusera på vikten och utseendet skapar flickan en kontroll, vilken för 

många upplevs som positiv. Motivationsarbete som lägger grunden till förändring av 

kontrollbehovet är av hög prioritet. Det är viktigt att utforma nya mönster för flickan, där hon 

kan känna trygghet utan en total kontroll (Clinton, Norring, 2002). Detta visar sig stämma 

med respondenternas uttalanden om samband mellan flickor med anorexia och kontrollbehov. 

Vidare talar respondenterna om vikten av information och kunskap för att motivera till 

behandling. Detta visas även genom tidigare forskning. Genom att förmedla kunskap till 

flickan skapas samtidigt grunden till hennes egen motivation för den fortsatta behandlingen. 

Kunskapsöverföring har sedan länge använts för att motivera unga flickor till behandling 

(Glant, 2000), varför det kan ses som en skyddsfaktor i arbete med anorektiker. 

Perfektionism 

Båda respondenterna anser att perfektionism innebär att man har väldigt höga krav inom ett 

eller flera områden. För flickor med anorexia visar det vanligen sig på så sätt att de inte 

accepterar motgångar. En av respondenterna menar att höga krav leder till att det är svårt att 

nå ända fram, vilket i sin tur ger en ökad och i många fall icke hanterbar stress. En av 

respondenterna kan också se en koppling till hur föräldrar belönat destruktiva mönster, eller 

själva har eller haft ett beteende av samma karaktär. Vidare påtalar respondenterna att 

flickorna ställer många frågor och är i behov av konkreta svar. Flickorna söker bekräftelse i 

allt och har behov av att allt de gör blir rätt. Med andra ord vill flickorna vara perfekta. I 

motivationsarbetet tas detta till vara, då vikten av att göra allt rätt är en drivkraft för dessa 

flickor. En av respondenterna uttrycker: 

”Flickorna är noga och lyssnar när de får information. Flickorna ställer många frågor och 

är i behov av exakta, konkreta och tydliga svar. Flickorna har behov av ständig bekräftelse 
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och att allt de gör blir rätt, en strävan av att alltid vara perfekta. Detta kan man som terapeut 

till en början använda sig av. Eftersom det är konstruktivt att försöka äta så bra som möjligt 

och att flickorna har behovet av att göra det som terapeuten vill på rätt sätt, för att få 

bekräftelse tillbaka.” 

En av respondenterna påtalar även vikten av att ställa frågor som: hur vill du se ut? Genom att 

få svar på frågor om ideal kan ställning tas till om det är en direkt hälsofara eller inte. 

Respondenten förklarar vidare problematiken kring sitt eget förhållningssätt i dessa lägen. En 

förutsättning för att flickan ska kunna bli motiverad till behandling är, enligt respondenten, en 

god relation till terapeuten. Dennes sätt att förhålla sig och valet av formuleringar och 

förmaningar kan vara direkt avgörande i frågan om flickans egen motivation. 

Herlofson, Ekselius, Lundh, Mårtensson & Åsberg (2009) beskriver hur motivationen ofta är 

låg hos anorektiker som ofta saknar sjukdomsinsikt och upplever viktuppgång som 

skrämmande. Den första kontakten med flickan kan vara direkt avgörande för hur vida det 

skapas en positiv arbetsallians. När det handlar om att motivera flickor med anorexia till 

behandling uttalar en av respondenterna sig på samma sätt. Båda respondenterna talar om hur 

perfektionism visar sig för flickor med anorexia. De har alltid en känsla av att behöva vara 

perfekta. Enligt Revstedt (2002) syftar motivationsarbetet främst till den känslomässiga 

förändringen hos flickan, så hon blir en starkare individ och kan tillskriva sig själv ett högre 

värde. Vidare talas det om att upprätthålla förändringen genom hela processen. Clinton, 

Norring (2002) beskriver att för att flickor med anorexia ska kunna bli friska måste de 

förändra sitt tankemönster och sitt sätt att se på sin egen person. Detta kan kopplas till 

respondenternas uttalanden om hur viktigt det är att förändra både tanke och handling hos 

flickorna, för att undvika uppkomsten av en icke hanterbar stress. 

Attityd 

En av respondenterna berättar hur svårt det kan vara för en tonåring att förstå hur kroppen 

hormonellt förändras. Av många kan utveckling av bröst upplevas som detsamma som att bli 

stor eller tjock. Vid samma tid frigör sig ofta flickorna från föräldrar, medan vänner och killar 

blir en allt större del i livet. Både psykiskt och mentalt är flickorna på väg någon annanstans. 

Känslan av att inte ha kontroll över sitt liv och sin tillvaro kan för många flickor upplevas som 

både obehaglig och stressande. Respondenterna beskriver hur anorexin blir en prestation som 

flickorna klarar av och känner sig stark i. Hon får bekräftelse från vänner, om hur smal och fin 

hon har blivit. Vidare förklarar respondenterna hur många flickor börjar jämföra sig med 
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varandra, vilket kan skapa en negativ konkurrens. Här beskriver respondenterna vikten av att 

bekräfta och finna positiva förebilder för flickan. En av respondenterna förklarar hur de 

arbetar med flickorna i grupp och uttrycker: 

”Vi försöker vända på problemet. Istället för att trigga varandra så ska flickorna våga ta 

steget till förändring. Många flickor träffar sin bästa kompis för livet här och gruppen är en 

styrka i det allra flesta fall.” 

För motivationen är det enligt båda respondenterna viktigt att bekräfta henne där hon är och 

visa att de ser problemet. Respondenternas beskrivning kan kopplas till hur Herlofson, 

Ekselius, Lundh, Mårtensson & Åsberg (2009) förklarar vikten av att behandlingen måste 

vara individualiserad och planeras i samråd med flickan, eftersom behovet av stöd varierar 

från flicka till flicka. Inom kognitiv beteendeterapi, KBT är det viktigt att i ett tidigt skede 

verklighetsanpassa tankar relaterade till utseende och identifiera känslor som, på olika sätt, 

visar sig hos flickor med anorexia (Clinton, Norring, 2002). Detta kan ses som en viktig 

faktor, då respondenterna beskriver hur flickornas situation upplevs allt mer stressande. 

Respondenterna förklarar även hur flickorna får bekräftelse från sin omgivning och i hög grad 

jämför sig med andra, vilket innebär att flickan är i direkt behov av hjälp till att förändra sitt 

tankemönster. Här finns en koppling till hur Clinton, Norring (2002) beskriver att flickor med 

anorexia genom kognitiv beteendeterapi, KBT får kunskap och hjälp för att främja ett nytt sätt 

att tänka och hantera sig själv och sin omgivning. 

Av båda respondenterna framkommer tydligt att arbetet är individbaserat. Allt 

behandlingsarbete sker endast mellan den berörda flickan och terapeuten. Vidare förklaras 

även att kriterier för fastställande av diagnosen i sig inte är avgörande för fortsatt behandling. 

Allt förändrings- och motivationsarbete utgår från individens behov. Terapeuten är med andra 

ord enbart intresserad av flickans destruktiva mönster för att skapa en motivation till 

behandling hos flickan. 

7. Diskussion 

Nedan följer en diskussion av de centrala delar som framkommit av uppsatsen. Stor vikt läggs 

vid hur risk – och skyddsfaktorer visar sig för flickor med anorexia och hur motivation till 

frivillig vård kan visa sig vara direkt avgörande för fortsatt behandling.  

Det är konstaterat att det idag inte finns rättsliga förutsättningar för att lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU ska vara en möjlighet för unga flickor med 
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anorexia. Trots den risk som anorexia medför för flickornas eget liv, så påvisar tydligt tidigare 

rättsfall att anorexia inte faller under socialt nedbrytande beteende 3 § LVU, vilket är en 

förutsättning för tvångsvård. I lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård – LPT är rekvisiten 

högt ställda. En förutsättning för tvångsvård är, som tidigare påvisats, att det föreligger en 

allvarlig psykisk störning, som utgör en direkt fara för den unga flickans liv. Utifrån detta är 

tvångsvård av unga flickor med anorexia i dagsläget endast begränsat till svåra undantagsfall. 

Frivilliga insatser är därför helt avgörande för att få till stånd en vårdinsats. 

7.1. Motivation till behandling 
Risk – och skyddsfaktorer kan vara direkt avgörande för att undvika eller utveckla anorexia. 

Det slanka kvinnoidealet har växt sig starkare och anorexia har blivit en allt vanligare 

sjukdom hos unga flickor. Flickornas försök till att anpassa sig till samhällets krav, både vad 

det gäller att ha en tunn kropp och att prestera i skolan, medför i många fall en negativ 

självbild och självkänsla. Känslan av att inte prestera eller se ut på ett visst sätt blir något som 

flickorna dagligen fokuserar på. Forskning visar på att självkänsla behöver ses ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv, för att kunna förklara hur enskilda och sociokulturella faktorer 

samverkar i utveckling av anorexia. Vikten av att se hela sammanhanget, hur individens 

tankar, känslor och beteenden kan förändras genom social påverkan. På samma sätt som 

respondenterna uttryckt sig, kan det vara viktigt att lyfta upp medias bild av kvinnoideal ur ett 

större perspektiv där drömmar och mål för flickorna blir en viktig del av motivationsarbetet. 

Att se hela sammanhanget är en förutsättning, då det är svårt att förändra en flickas beteende 

om inte känslan som främjar beteendet kartläggs. Att tidigt klargöra vilka tankar och känslor 

som uppkommer vid olika förekommande situationer är därför är en förutsättning för 

förändringsarbete med positivt resultat. 

Flickors attityder och kroppsuppfattning om sig själva kan ses som risk – och skyddsfaktorer, 

beroende på om flickorna har en positiv eller negativ bild av sig själva och vad de klarar av att 

genomföra. Av allt att döma så är det avgörande att bekräfta flickorna i varje steg för att på så 

sätt skapa en egen styrka hos dem under hela behandlingsprocessen.  

Forskning visar på att flickor med anorexia har en stark strävan efter att uppnå en tunn kropp i 

större utsträckning än andra flickor. Perfektionism är en vanligt förekommande riskfaktor 

under denna strävan. Perfektionism måste förstås inom sin sociokulturella kontext. Flickorna 

får ofta till en början beröm från sin omgivning när de tappar vikt, vilket för många ger en 

fortsatt strävan efter att lyckas få, den i egna ögon, perfekta kroppen. När flickorna på så kort 
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tid tappar i vikt och deras spegelbild fortfarande visar den tidigare ”större kroppen”, så är det 

troligt att detta försvårar arbetet med att förändra deras egen syn på sig själva. Det går inte 

heller att förändra omgivningens sätt att bekräfta flickorna, men att samtala med flickorna om 

huruvida det är berömmet som för dem vidare kan vara en viktig faktor i 

förändringsprocessen. Flickor som tidigt får hjälp med att tillskriva sig själva ett högre värde 

kan minska sina krav på att behöva vara perfekta i alla lägen, utan undantag.  

Enligt tidigare forskning är flickornas kontrollbehov en riskfaktor till att utveckla anorexia. 

Den totala kontrollen över det dagliga kaloriintaget blir efterhand så allvarlig att det utgör en 

fara för flickornas liv. I analysen framkommer att kontrollbehovet kan vändas till något 

positivt, om flickorna i stället fokuserar på att ge kroppen det dagliga behovet av den näring 

som den behöver för att fungera. Här skulle arbete med konkreta handlingar kunna vara till 

nytta. Att flickorna själva får se hur deras kropp reagerar när de äter och genom att informera 

dem om näringslära medför att de blir mer motiverade till att förändra situationen. Praktiskt 

arbete är av stor vikt, då flickorna behöver se att mat inte medför att vikten ökar, utan att det i 

stället skapar mer energi och välmående. Att konkret få se vilka resultat som ett hälsosamt liv 

skapar är en viktig faktor i motivationsarbetet, då enbart information är lätt att förtränga.  

Flickorna ser inte sig själva som sjuka och viktuppgång upplevs som skrämmande, vilket 

påtagligt försvårar motivationsarbetet till frivillig vård. Motivationsarbetet syftar främst till att 

flickan ska bli en starkare individ och att hon ska kunna tillskriva sig själv ett högre värde. 

Det är viktigt att bibehålla motivationen under hela förändringsprocessen. Genom att tidigt 

förmedla kunskap om sjukdomen ökar, i det flesta fall, motivationen till behandling hos 

flickorna. Oavsett vilken behandlingsmetod som används, så är en lång inledande fas med 

motivationsarbete av stor vikt. Även att skapa en god relation mellan flickan och terapeuten 

kan visa sig vara avgörande i frågan om huruvida motivationen bibehålls.  

7.1.1 Behandlingsmetoder 

Det finns få välkontrollerade behandlingsstudier för anorexia. Olika metoder fokuserar på 

olika faktorer, men gemensamt är vikten av en god relation till flickan och det högt 

prioriterade motivationsarbetet under hela processen. Behandlingen måste också vara 

individualiserad, då behov av hjälp varierar mellan olika flickor. Att arbeta med frågor kring 

mat och ätande är oavsett behandlingsmetod av största vikt under den inledande fasen. I detta 

arbete är det är viktigt att under hela processen se varje positivt utslag som en vinst i sig 

genom att hela tiden fokusera på vart flickan befinner sig och hur väl hon klarar av små 
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uppsatta mål. Om flickan tidigt blir informerad om hur den avslutande fasen ser ut, så kan det 

nog i många fall skrämma mer än vad det hjälper. Målen måste därför vara realistiskt uppsatta 

i samråd med flickan. 

Två olika behandlingsmetoder; familjeterapi och kognitiv beteendeterapi – KBT, har genom 

studien visat sig vara användbara för behandling av anorexia. Familjeterapi som används 

inom den offentliga sektorn fokuserar på att stärka familjens band och skapa struktur för hela 

familjen. Att bygga upp en god relation mellan samtliga familjemedlemmar är av stor vikt 

inom denna metod. Det anses att flickans ätstörning skapar en krissituation för hela familjen, 

vilken är i behov av att förändras. Det kan visa sig positivt i den bemärkelse att flickan känner 

sig stöttad av hela familjen. Då förändringsarbetet inkluderar hela familjen skulle skam – och 

skuldkänslor kunna kännas lättare för flickan att hantera då förändringen av beteendet ska 

omfatta hela familjen. Även i de fall där föräldrarna eller någon annan familjemedlem har ett 

destruktivt förhållande till mat kan det kartläggas och därav lättare förändras. 

Kognitiv beteendeterapi – KBT används inom undersökningens privata sektor.  Utifrån ett 

kognitivt tankesätt beror psykiska problem på ett överdrivet negativt sätt att se på sin egen 

person. Utifrån detta behöver flickan bli fri från sitt destruktiva tankemönster, vilket blir en 

viktig faktor i arbetet.  I KBT – behandling deltar endast flickan och hennes terapeut, inte 

föräldrar eller andra familjemedlemmar. Detta ger en känsla av att flickan till varje pris är i 

centrum för behandlingen, eftersom allt fokus läggs på hur hennes upplevelser och tankar ser 

ut. Metoden skulle kunna medföra att det blir lättare för flickorna att berätta om saker, som 

tillsammans med familjen kan upplevas som svåra att uttrycka eftersom barn skyddar sina 

föräldrar så långt som det är möjligt. Det innebär inte att det behöver vara föräldrarnas 

handlingar som gör flickorna sjuka, men att flickorna inte vågar uttrycka sina känslor på 

samma sätt som de kan göra tillsammans med endast terapeuten. 

7.2. Avslutande synpunkter och slutsatser 

Av allt att döma är flickornas motivation till behandling direkt avgörande för ett önskvärt 

resultat. Då flickor med anorexia ofta prioriteras bort från både socialtjänsten och psykiatrin, 

befinner dessa flickor sig i ett gränsland mellan att inse behovet av vård och be om hjälp, eller 

att inte få någon hjälp till vård. 

Av studien framgår det att det är svårt att motivera en flicka som inte själv inser att hon är 

sjuk och i direkt behov av vård. Motivation är en förutsättning för att bli fri från sjukdomen, 

vilket medför vikten av att tidigt fokusera på motivationsarbete. Eftersom tillståndet ska vara 
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så långt gånget att det ska föreligga en allvarlig psykisk störning innan tvångsvård kan vara 

aktuell, så förefaller det sig naturligt att ställa frågan om vad samhället kan göra för den grupp 

av flickor som genom motivationsarbete ändå inte inser behovet av vård? 

Av undersökningen framgår att motivationsarbetet följer genom hela behandlingen och att 

stort fokus är vid att bibehålla motivationen hos flickorna. Samtliga respondenter framhåller 

vikten av att se flickorna där de är och arbeta utifrån gemensamma uppsatta mål. Studien visar 

även på flera riskfaktorer för utveckling av anorexia. Det är dock viktigt att förstå att dessa 

kan visa sig olika för flickorna och därför måste arbetet vara individuellt anpassat, utifrån den 

specifika flickans behov. 

7.2.2. Förslag till fortsatt forskning 

Under uppsatsen har fler frågor aktualiserats vilket medför ett behov av fortsatt forskning 

inom området. Nedan visas påståenden och frågeställningar som kan ligga till grund för 

vidare forskning. 

Undersökningen är utförd genom en kvalitativ metod där två olika behandlingsmetoder 

utkristalliserat sig.  

 Behov föreligger därför till att genomföra en komparativ studie – företrädelsevis 

kvantitativ – som mäter utfallet mellan de två behandlingsmetoderna.   

 Är en samverkan mellan dessa två metoder att föredra, eller ger någon av metoderna 

ett bättre resultat? 
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Bilaga 

Intervjuguide - Motivation till behandling av anorexi. 

Inledande frågor 

Hur lång yrkeserfarenhet har du av arbete med unga flickor med ätstörningsproblematik? 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Vilken utbildning har du? 

Har du någon fortbildning inom området? 

 

Självkänsla  

Vad lägger du i ordet självkänsla? 

Vad anser du om sambandet mellan självkänsla och anorexi? 

Hur arbetar ni med flickor med låg självkänsla? 

Hur motiverar ni unga flickor till att tillskriva sig själva ett högre värde? 

 

Kontrollbehov  

Hur ser du på begreppet kontrollbehov? 

Är kontrollbehov positivt eller negativt? 

Hur arbetar ni för att förändra ett redan invant behov av kontroll? 

Hur motiverar ni unga flickor till att våga släppa sin egen kontroll i förhållande till vikt och 

mat? 

 

Perfektionism 

Vad är perfektionism för dig? 



 
 

På vilket sätt visar sig detta vanligtvis hos flickor med anorexi? 

Hur arbetar ni med unga flickor kring perfektionism? 

Hur motiverar ni en flicka till att inte tro på media (tv tidningar) och nyheter kring 

kroppsideal? 

 

Attityd 

Kan pubertal ålder spela någon avgörande roll, för motivationsarbetet? 

Är vänner, trender och musikval av någon avgörande betydelse i motivationsarbetet? 

Vad gör ni för att förändra attityder och beteenden hos den unga flickan? 

På vilket sätt motiverar ni en ung flicka till förändring av hennes egen attityd, i förhållande till 

sjukdomen? 

 

 

 

 

 

 

 


