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Abstrakt 
Bakgrund I Sverige lider 1 % av befolkningen av Anorexia nervosa. Sjukdomen har inte 

sällan en stor påverkan på en individs aktivitetsbalans och roller. Områden som båda är 

viktiga för att en människa ska uppleva ett balanserat, hälsosamt och meningsfullt liv.  

Syfte Att undersöka hur unga kvinnor som tillfrisknat från Anorexia nervosa upplever och 

beskriver sin aktivitetsbalans i vardagen och sina roller i jämförelse med under 

sjukdomstiden. 

Metod Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Åtta unga kvinnor i åldrarna 20–

30 år deltog i studien. Dataanalysen skedde genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Unga kvinnor som tillfrisknat från Anorexia nervosa upplevde stora skillnader i sin 

aktivitetsbalans och i sina roller i jämförelse med under sjukdomstiden. Resultatet 

presenteras under aktivitetsbalans i en huvudkategori: Samma aktiviteter – förändrad 

mening. Under roller uppkom två huvudkategorier varav den första var: Betydelsefulla roller 

idag. Den andra huvudkategorin under roller var: Sjukrollen. Samtliga huvudkategorier har 

underkategorier som tematiserar de upplevelser och beskrivningar kvinnorna hade.  

Slutsats Denna studie har bidragit till en djupare förståelse kring hur unga kvinnor som 

tillfrisknat från Anorexia nervosa upplever sin aktivitetsbalans och sina roller idag, jämfört 

med under sjukdomstiden. Vidare studier utifrån ett arbetsterapeutisk fokus bör genomföras 

inom detta annars outforskade område. 
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Abstract 
Background In Sweden 1% of the population suffers from Anorexia nervosa. It is not 

unusual that the disease affects the individual's activity balance and roles. Areas of 

importance for a person to experience a balanced, healthy, and meaningful life. 

Aim To examine how young women, recovered from Anorexia nervosa, experience, and 

describe their activity balance in their daily lives and roles in comparison with the time of 

their illness. 

Method Qualitative study with semi structured interviews. Eight young women between the 

ages of 20 and 30 participated in the study. Data analysis was conducted through a 

qualitative content analysis. 

Results Young women who recovered from Anorexia nervosa experienced major 

differences in their activity balance and in their roles in comparison with the time of the 

disease. The result presents a main category under Activity Balance: Same Activities - 

Changed meaning. Under roles, two main categories emerged, of which the first one was: 

Meaningful roles today. The other main category under roles was: The role of being sick. 

All main categories have following subcategories that thematize the experiences and 

descriptions the women had. 

Conclusion This study has contributed with a deeper understanding of how young women 

who recovered from Anorexia nervosa experience their activity balance and their roles 

today, compared to the time of the disease. Further studies with an occupational therapeutic 

focus should be done within this otherwise unexplored area. 
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Inledning 

 

Anorexia nervosa är ett latinskt namn för nervös aptitförlust, som mest används för att 

beskriva nervös avmagring (Fenwick, 2017). Det är en diagnos som varit välkänd inom 

sjukvården sedan över hundra år tillbaka. En procent av alla flickor och unga kvinnor i 

Sverige mellan 13–30 år har diagnosen Anorexia nervosa. Enligt studier som gjorts på 

Anorexia nervosa framkommer det att 90 procent av de som insjuknar är kvinnor och 10 

procent är män (Healthcare, 2014). Ett antal riskfaktorer som framkommit är 

kroppsmissnöje, mognadsrädsla och social osäkerhet (Borgo et al., 2017). Sjukdomen 

påverkar drastiskt individens organiska och mentala tillstånd. De psykosociala aspekterna 

som att exempelvis värna om och bibehålla viktiga och meningsfulla sociala relationer, att 

verka autonomt samt att utföra skötselaktiviteter är alla områden i den drabbades liv som 

blir påverkade. Den sjuka isolerar sig ofta från sin omgivning vilket leder till att många av 

deras tidigare meningsfullt upplevda roller går förlorade (Quiles-Cestari & Ribeiro, 2012). 

Med denna studie vill författarna belysa och undersöka de roller och den aktivitetsbalans 

unga kvinnor har under sjukdomstiden och efter att ha tillfrisknat från Anorexia nervosa.  

 

 

Bakgrund 

 

Anorexia nervosa 

 

Enligt DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) är kriterierna för Anorexia nervosa 

följande: 

A. Begränsning av energiintag i förhållande till behov som medför en signifikant låg 

kroppsvikt utifrån ålder, kön, utvecklingsbana och fysisk hälsa. Signifikant låg 

kroppsvikt definieras som en vikt som är lägre än nedre normalgränsen, eller för barn 

och ungdomar, lägre än den förväntade lägsta vikten.  

B. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots undervikt. 

C. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad 

av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten.  
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Risken att insjukna i Anorexia nervosa ökar om en individ haft ångestsyndrom eller 

tvångsmässigt beteende under barndomen. En annan stor riskfaktor är kulturer där smalhet 

värderas högt. Om en individ har en förälder eller ett syskon med Anorexia nervosa löper 

denne också större risk att utveckla sjukdomen (American Psychiatric Association, 2013). 

Vanligtvis uppkommer sjukdomen i yngre ålder där den genomsnittliga debutåldern är 15 år 

(Healthcare, 2014). Mycket ovanligt är det att sjukdomen uppkommer innan puberteten eller 

efter 40 års ålder. Anorexia nervosa utlöses ofta under en stressfull tidpunkt i livet. Hur 

sjukdomen sedan utvecklas och fortlöper är högst individuellt (American Psychiatric 

Association, 2013).  

 

Inom Anorexia nervosa finns det två undergrupper. Under den ena undergruppen hör 

personer som inte inom de närmsta tre månader har hetsätit eller haft någon form av 

utrensningsbeteende (exempelvis vomera, använda laxeringsmedel eller lavemang). Fokus 

på denna grupp ligger främst på att fasta, följa en diet och/eller utföra någon form av 

överdriven träning. Den andra gruppen är personer som inom tre månader använt sig av 

hetsätning eller utrensning. Personer som hör till den andra gruppen nyttjar sig ofta av både 

hetsätning och utrensning som metod för att förlora i vikt. Det är inte ovanligt att personer 

skiftar mellan grupperna (American Psychiatric Association, 2013).  

 

Symtom som kan uppstå under sjukdomen är sänkt bentäthet, och hos kvinnor är amenorré 

(frånvaro av tre eller fler menstruationer hos i övrigt fertila kvinnor) ett annat vanligt 

symtom. Anorexia nervosa kan vara livshotande då det intas små mängder av näringsämnen 

vilket påverkar kroppens organ. Undervikten kan leda till nedstämdhet, undanflykt från 

sociala tillställningar, irritation, insomnia och nedsatt lust till sex. Det är inte ovanligt att 

personer med Anorexia nervosa har tvångssyndromsbeteende, där individen ofta tänker på 

mat, samlar recept eller skapar matförråd. Observationer visar på att tvångsmässiga beteende 

kan bli värre när en person är undernärd. Andra symtom är kopplade till sociala 

sammanhang såsom att känna oro att äta inför andra, uppleva en känsla av ineffektivitet, stor 

önskan om att kontrollera omgivningen eller känna press från omgivningen (American 

Psychiatric Association, 2013). Trots dessa symtom är personen samtidigt projektivt 

fungerande. Detta innebär att den drabbade inte bejakar sin egen hunger, men kan mycket 

väl vara intensivt sysselsatt med mat för andra i sin omgivning, samt en speciell 
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”behovslöshet”, som yttrar sig i form av en brist på känslor och ett behov av att bli lämnad i 

fred (Eriksson & Carlsson, 2001). 

 

Enligt DSM-V är en person friskförklarad från Anorexia nervosa ifall denne inte uppfyller 

de diagnostiska kriterierna. Noordenbos (2011) vände på DSM-IVs kriterier, som var den 

senaste versionen 2011. Den versionen är inte densamma som DSM-V, men väldigt snarlik. 

Noordenbos (2011) skapade kriterier som används för att beskriva när personer som haft 

Anorexia nervosa kan friskförklaras. Dessa kriterier är: 

A.  En hälsosam vikt i förhållande till sin ålder och längd accepteras av personen. 

Fysiska kroppsfunktionerna är inte längre nedsatta på grund av brist på födointag. 

B. Oavsett om hen är underviktig, eller inte, har patienten inte en intensiv rädsla för att 

gå upp i vikt. 

C. Personen har inte en felaktig upplevelse av sin vikt och kroppsform. Vikten och 

kroppsformen har inte längre en stor betydelse för patientens självutvärdering och 

personen förnekar inte längre att en låg kroppsvikt är ohälsosam. 

D. Återställande av hormonell utveckling som är normal för ålder och kön, samt 

återställande av andra fysiska konsekvenser av ätstörningen (exempelvis normal 

kroppstemperatur, tillräcklig energi, minskad osteoporos). 

De flesta med Anorexia nervosa upplever remission inom fem år. Med remission innebär att 

en person är friskförklarad men fortfarande löper risk för återfall (American Psychiatric 

Association, 2013). I Sverige tillfrisknar 75,6% av de kvinnor som insjuknat i Anorexia 

nervosa inom tre år, från det att sjukdomen bröt ut (Thurfjell, Eliasson, Swenne, von 

Knorring, & Engström, 2006). 

 

Personer som lider av ätstörningar, däribland Anorexia nervosa, kan uppnå en låg kroppsvikt 

som i sin tur påverkar dem genom att exempelvis leda till dålig uppmärksamhet och 

koncentrationsförmåga, samt förmågan att kunna tänka adekvat. Aktiviteter inom arbete, 

studier eller fritidssysslor problematiseras och blir svåra för personen, då denna problematik 

som följd av sjukdomen tar upp mycket tid (Lawson, Waller & Lockwood, 2007). Då 

sjukdomen påverkar personens förmåga att utföra aktiviteter blir arbetsterapeutens roll extra 

viktig i tillfrisknandet. Arbetsterapeuters kunskap och interventioner kan vara till stor nytta 

hos personer med ätstörningar (Clark & Nayar, 2012). 
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Arbetsterapi och ätstörningar 

 

Människor har ett behov av att engagera sig i aktiviteter, från födelsen tills det att vi dör 

(Wilcock & Hocking, 2015). Arbetsterapeuter jobbar för att alla människor ska få utöva de 

aktiviteter i den enskilde individens vardagsliv som främjar hälsa (World Federation of 

Occupational Therapists, 2010). Vidare beskriver Erlandsson och Persson (2014) 

arbetsterapeuternas roll, genom att deras resonemang och insatser har som mål att personen 

ska kunna uppnå eller behålla hälsa och välbefinnande i sin vardag även med förändrad eller 

begränsad aktivitetsförmåga. Med detta menar de att arbetsterapeuten har ett ansvar att 

möjliggöra de aktiviteter personen i fråga vill kunna utföra. Arbetsterapeuter kan för 

personer som lider av ätstörningar genom sin kompetens och kreativitet använda ett unikt 

aktivitetsperspektiv som stödjer personerna i sin återhämtning. Kielhofner (2012a) beskriver 

att människor, genom de aktiviteter de engagerar sig i, formar sig själva. För att främja 

hopp, mening och syfte i livet använder arbetsterapeuter sig av meningsfulla aktiviteter hos 

patienter med ätstörning (Clark, & Nayar, 2012). Därav blir en arbetsterapeuts insatser 

väldigt viktiga för personer inom denna diagnoskategori. 

 

Elliot (2012) beskriver att begränsat ätande, vomering eller annan utrensning är vanliga 

aktiviteter hos en person med en ätstörning och att dessa blir meningsfulla för personen då 

aktiviteterna är målmedvetna och ger vardagen struktur. Arbetsterapins roll inom 

ätstörningssjukdomar är att utvärdera hur vardagliga funktioner försämras av sjukdomen. 

Detta kan arbetsterapeuten göra genom intervjuer, bedömning av hur patienten uppfattar sig 

själv och hur personens vardag ser ut. Arbetsterapeuter kan också arbeta med patienten för 

att öka känslomässig medvetenhet, kroppsbild och självständighet i vardagsaktiviteter 

genom att förbättra funktion och livskvalitet (Bradford, Holliday, Schultz, & Moser, 2015). I 

studier har det beskrivits att arbetsterapeutiska insatser har gett inverkan på personer med 

ätstörning. Sutton (2008) beskrev exempelvis hur deltagandet i aktiviteter var det primära 

verktyget när hans klienter med ätstörning återupptäckte sin självkänsla och identitet.  

 

Arbetsterapi för patienter med Anorexia nervosa är ett mindre utforskat område jämfört med 

den arbetsterapeutiska forskningen som generellt finns om personer med ätstörningar. Den 

forskningen som finns om ämnet beskriver att vården av personer med Anorexia nervosa har 

väldigt stort fokus på viktökning och födointag (Quiles-Cestari & Ribeiro, 2012). Det finns 
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även få nutida studier kring arbetsterapi och Anorexia nervosa. Redan 1985 beskrev Giles 

att arbetsterapins fokus i vården av personer som lider av Anorexia nervosa kan bli högst 

meningsfull då den istället riktar sig mot att bygga upp livet runt omkring sjukdomen. 

Arbetsterapeutiska interventioner som är fokuserade på aktiviteter, exempelvis shopping, 

matlagning och arbetskompetens, är högst relevanta för att återhämta sig från sjukdomen 

(Giles, 1985). Arbetsterapeuternas fokus hamnar också på att engagera personer med 

Anorexia nervosa till att bygga upp sin aktivitetsbalans och rutin, för att underlätta arbete 

och studier samt att få in aktiviteter inom områdena självomsorg, fritid och vila i vardagen. 

Personer som lider av Anorexia nervosa behöver aktiviteter som är meningsfulla för 

personen i fråga eller där personen kan få vara kreativ för att hantera känslor och få en chans 

att återhämta sig emotionellt (Abeydeera, Willis & Forsyth, 2006). Arbetsterapeuten kan 

även använda sig av sin kompetens för att vända en aktivitet som är kopplad till sjukdomen 

till att istället blir en aktivitet kopplad till friskhet. Axelsen (2008) beskriver sin egna 

upplevelse där hennes dysfunktionella användning av motion förändrades till en 

fritidsaktivitet som möjliggjorde hennes tillfrisknande från Anorexia nervosa. Istället för att 

fokusera på att träningen var till för att gå ner i vikt, hjälpte arbetsterapi henne att istället se 

träningen som tillfredsställelse och ökade i sin tur hennes självkänsla. Arbetsterapeuter 

erbjuder möjlighet till rätt miljö där aktiviteten inte är kopplad till sjukdomen, utan istället 

får ny mening, som att exempelvis öka självkänslan samtidigt som det är en välbekant 

aktivitet. 

 

Aktivitetsbalans 

 

Tidigare forskningen kring aktivitetsbalans understryker vikten av balans mellan arbete, lek, 

rekreation och sömn. Att vara aktiv är basen för allt levande, även de enklaste organismer 

(Kielhofner, 2012b). Erlandsson och Persson (2014) beskriver att en persons vardag är 

komplex då den ska koordineras med andra, som till exempel familj, kollegor och vänner. 

Det är avancerade aktivitetsmönster som ständigt rubbas av planer som konstant förändras 

under livets gång. Aktivitetsbalans är ett kärnbegrepp inom arbetsterapi och kan beskrivas 

på flera olika sätt (Wagman, Håkansson, & Björklund, 2012).  

 

I denna studien kommer författarna beskriva aktivitetsbalans utifrån Wagmans definition för 

att få en bestämd och enhetlig definition. Wagman (2012) beskriver att aktivitetsbalans är 
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när en person uppfattar livet med rätt mängd och rätt variation mellan olika aktiviteter, detta 

ställt i relation till aktivitetskategorier, aktiviteter med olika karaktäristika och 

tidsanvändning. Med detta menar hon att upplevelsen av aktivitetsbalans är individuell. Med 

andra ord kan det beskrivas genom att individen upplever att vardagens aktiviteter och krav 

hamnar i en lyckad integration (Backman, 2004). Motsatsen till aktivitetsbalans är 

aktivitetsobalans, som kan definieras genom att en person antingen blir understimulerad 

eller överstimulerad, och att det på så vis uppstår en obalans i personens aktivitetsliv. Om en 

person har längre perioder utan aktivitetsengagemang leder det till en understimulering. 

Överstimulering, som är den andra formen av aktivitetsobalans, innebär att personen i fråga 

har för många aktiviteter än vad hen egentligen orkar med eller har tid till att utföra, detta 

kan i sin tur upplevas stressande för personen (Bejerholm, 2010). Hamnar vardagen i 

obalans genom att exempelvis skötsel- och arbetsaktiviteter hamnar före samt tar mer tid och 

energi än lustfyllda och rekreativa aktiviteter kan det skapa stress och psykisk ohälsa 

(Håkansson & Wagman, 2014). Vid psykiska sjukdomar är det vanligt att personer får 

förändrad vardagsliv genom för högt eller lågt aktivitetsengagemang. Att ha tillräckligt med 

aktiviteter ger vardagen form, struktur, innehåll och mening. Det är problematiskt om en 

person får för många eller för få intryck att bearbeta under dagen, därav är det viktigt att ha 

aktivitetsbalans (Bejerholm, 2010). 

 

Det är vanligt att personer som insjuknar i Anorexia nervosa är perfektionister med stora 

ambitioner inom utbildning och arbete. Innan debuten av sjukdomen ligger personen ofta på 

gränsen av dennes förmåga och orkar inte längre upprätthålla denna gräns. Samtidigt som 

personen handskas med detta kretsar mycket i livet kring mat. Vanliga aktiviteter är att 

tvångsmässigt städa i skafferi/kylskåp, ha koll på matlagning, vad som läggs i maten, 

dagligen väga sig och att ha ett stort tankeengagemang på sitt kaloriintag. Dessutom tar 

måltider längre tid då det är vanligt att personen petar i maten, sorterar mat i olika fack, och 

äter långsammare. Utöver det är det vanligt med kraftigt ökad fysisk aktivitet för att i sin tur 

öka viktminskningen (Parling, 2011). Vanligt är det också med tvångsmässiga tankar och 

ritualer som dominerar ens vardag (Edwards, Nicholls, Croker, Van Zyl, Viner & Wardle, 

2006). Dessa tvångsmässiga tankar och ritualer kan leda till att individens liv saknar balans 

mellan de olika aktivitetskategorierna och vardagen får i sin tur en avsaknad av struktur. 

Utan denna struktur kan personerna även tappa de rekreativa aktiviteterna som ger möjlighet 
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till att utveckla färdigheter, få erfarenheter och bygga en självkänsla samt identitet 

(Bejerholm & Eklund, 2014).  

 

Eftersom aktivitetsobalans är en riskfaktor för psykisk ohälsa (Håkansson & Wagman, 

2014) och en människa styr, samt ger livet mening genom framväxande berättelser och 

utvecklandet av sig själv genom aktivitet, var balansen av dessa aktiviteter av intresse för 

författarna (Kielhofner, 2012d). Efter det dessutom är hög risk för återfall inom de närmsta 

månaderna efter tillfrisknande från Anorexia nervosa (Berends, van Meijel, Nugteren, Deen, 

Danner, Hoek & van Elburg, 2016) växte detta intresse ytterligare, därav kommer 

aktivitetsbalans vara ett av författarnas huvudfokus. Unga människor nyttjar också sina olika 

aktiviteter genom att hjälpa sig själva befästa och tillfredsställa sin längtan efter position och 

upptäcka sina förmågor för specifika roller (Kielhofner, 2012d). 

 

Roller 

 

Våra roller i livet styr våra handlingar på tre avgörande sätt. För det första styr det hur vi 

utför en handling och vad den består av. För det andra styr rollen vad för typ av saker vi gör, 

och för det tredje styr våra roller hur våra dags- och veckocykler är indelade och ser ut. För 

att en person ska fungera effektivt utifrån en önskvärd rang av roller och aktiviteter måste 

denna person uppnå vissa färdigheter för att lyckas möta och uppfylla de roller en individ 

har eller önskar ha med kompetens (Kielhofner, 2012c). Roller kan beskrivas som mönster 

av olika aktiviteter som är associerade med en viss social position (Creek, 2002). En individ 

kan exempelvis utveckla en roll som student, arbetskollega, make/maka eller vän 

(Kielhofner, 2012c). Roller är dynamiska genom livet, vilket innebär att en individ kan få 

nya roller i livet och förlora de roller hen en gång haft. En person som drabbas av en 

sjukdom eller skada kan uppleva en stor förlust av de roller personen tidigare haft i sitt liv. 

Individen kan då uppleva känslor av frustration, ilska, rädsla, uttråkning och förvirring 

(Matuska & Barret, 2014). Att drabbas av en sjukdom förvisar många gånger människor till 

rollen som sjuka. Interaktionen med andra människor och individens vardagsrutiner kan till 

viss del, eller fullständigt komma att kretsa kring rollen som sjuk (Kielhofner, 2012c). 

Vidare beskriver Kielhofner (2012c) att forskning har visat att allt för få roller i livet är mer 

skadligt för vårt psykosociala välbefinnande, än allt för många krav i form av roller. Om vi 

människor inte har tillräckligt många roller i vårt liv upplever vi en brist på identitet, syfte 



13 

 

och struktur i vardagslivet. 

  

I denna studie kommer författarnas andra huvudfokus att ligga på just roller hos unga 

kvinnor som tillfrisknat från Anorexia nervosa. När en individ insjuknar i Anorexia nervosa 

kan detta innebära ett hinder för personen i fråga att gestalta en viss roll som varit en viktig 

och meningsfull roll innan hen blev sjuk. Kvinnor som lider av Anorexia får inte sällan 

signifikanta förluster av roller i sina liv när de insjuknar i sjukdomen. Ofta förlorar 

kvinnorna sina sociala roller som exempelvis kollega, arbetande, studerande eller vän. 

Roller som när dem går förlorade kan leda till isolation och utanförskap. För att dessa roller 

vid tillfrisknande ska återvinnas, eller att utvecklandet av nya roller ska kunna ske, krävs att 

den sociala isolationen bitvis upphör och att kvinnan som varit sjuk känner motivation i att 

utveckla nya roller eller återuppta gamla (Quiles-Cestari & Ribeiro, 2012).  

 

I denna studie valde författarna att använda sig av den arbetsterapeutiska modellen Model of 

Human Occupation (MOHO) för att beskriva och analysera begreppet roller. MOHO är en 

modell som används för att förklara hur aktivitet byggs upp och kan förstås, vad som förmår 

oss människor att vara aktiva. Modellen beskriver också hur våra dagliga aktiviteter 

struktureras och hur våra aktiviteter anpassas till förändringar som sker under livet, till olika 

levnadsförhållanden och begränsningar orsakade av sjukdom eller skada. I MOHO beskrivs 

människan utifrån tre relaterade komponenter: viljekraft, vanebildning och 

utförandekapacitet. Under komponenten vanebildning, finner vi begreppen vanor och roller. 

Roller beskrivs här som införlivande av en socialt och/eller personligt definierad position 

med tillhörande attityder och beteenden (Kielhofner, 2012a).  

 

Det finns väldigt lite forskning kring arbetsterapi och personer med Anorexia nervosa. 

Eftersom personer med Anorexia nervosa ofta har svårigheter när det kommer till att 

upprätthålla roller och att uppleva aktivitetsbalans under sin sjukdomstid, finns ett stort 

behov av att undersöka detta. Att jämföra hur det var under sjukdomstiden med hur det är nu 

efter tillfrisknande kan ge en bild över vad som var det centrala i deras liv som sjuka och i 

deras liv som friska. Denna kunskap kan sedan vara värdefull för arbetsterapeuter i deras 

arbete med personer som insjuknat i Anorexia nervosa. 
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Syfte 

 

Syftet är att undersöka hur unga kvinnor som tillfrisknat från Anorexia nervosa upplever och 

beskriver sin aktivitetsbalans i vardagen och sina roller i jämförelse med under 

sjukdomstiden. 

 

Frågeställningar 

 

Hur beskriver unga kvinnor med Anorexia nervosa sin aktivitetsbalans  

efter tillfrisknande och under sjukdomstiden?  

Vilka betydelsefulla roller har kvinnorna i sitt liv idag och vilka roller hade de under 

sjukdomstiden? Hur beskrivs deras roller nu och då?  

 

 

Metod  

 

Författarna har genomfört en intervjustudie med kvalitativ empirisk ansats för att kunna 

svara på frågeställningarna. En kvalitativ studie används för att besvara frågor kring en 

persons upplevelser, tankar och erfarenheter inom ett visst ämne (Kristensson, 2014). För att 

få förståelse för en persons erfarenheter kan en kvalitativ intervju användas (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Studier som försöker beskriva och förklara skeenden i nutid, genom att 

förklara dåtid kallas retroperspektiv studie (Kristensson, 2014), vilket är designen författarna 

har valt.  

 

Urval 

 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att de medverkande skulle vara kvinnor, i 

åldrarna mellan 20–30 år, vara bosatta i Skåne med omnejd och ha varit friska från Anorexia 

nervosa utifrån självskattad hälsa i minst tre år, då återfallsrisken för denna diagnosgrupp 

inom 18 månader från tillfrisknande ligger mellan 35-41% (Berends, et al., 2016). 

 

Procedur 
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Vid val av undersökningsgrupp användes ett bekvämlighetsurval där författarna genom eget 

personligt nätverk och Facebook-grupper tog kontakt med unga kvinnor som tillfrisknat från 

Anorexia nervosa. Författarna eftersträvade 8–10 personer som ville delta i studien. Inom 

Facebook-grupperna “925” och “925-malmö” skrevs ett inlägg (bilaga 1) på vardera grupp 

med en beskrivning av studien och dess fokus som skulle genomföras samt en förfrågan om 

personer som var villiga att delta i studien. Till det personliga nätverket skickades samma 

information ut. Kvinnorna fick själv och valfritt höra av sig om de var intresserade av att 

delta i studien till någon av författarna. Den första kontakten togs via Messenger på 

Facebook eller via mail. Därefter kontaktade författarna personligen deltagarna via telefon 

och gav muntlig information om studiens inklusionskriterier, studiens syfte, vad som skulle 

undersökas och information om etiska riktlinjer. Innan intervjun fanns möjligheten att ta del 

av intervjufrågorna för att hinna reflektera och känna efter om upplägget och syftet var 

något de vill delta i och på detta vis därefter ge sitt samtycke. 

 

Undersökningsgrupp 

 

Totalt intervjuades åtta kvinnor. I vår undersökningsgrupp var fem deltagare studerande då 

intervjuerna hölls och tre personer hade lönearbete som sin huvudsakliga sysselsättning. Två 

deltagare var ensamboende och sex personer var samboende. Endast en av deltagarna hade 

barn. 

 

Tabell 1. Presentation av deltagarna. 

Kodnummer Studiedeltagarens ålder Tid som frisk 

1 24 5 

2 26 4 

3 24 3 

4 27 5 

5 24 7 

6 20 4 

7 30 3 

8 23 4 
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Datainsamling 

 

Datainsamlingen gjordes med semi-strukturerade intervjuer och författarna valde att ställa 

öppna frågor till deltagarna. Den semi-strukturerade intervjun innebär att intervjuaren 

arbetar med en intervjuguide där intervjuaren utgår ifrån vissa huvudfrågor som är 

definierade på förhand. Det finns i den semi-strukturerade intervjun utrymme för avvikelser 

från intervjuguiden om deltagaren skulle ta upp oväntade intressanta ämnen, något som 

lämpar sig väl om intervjuaren arbetar explorativt och vill ha kunskap kring deltagarens 

unika upplevelser inom det specifika undersökningsområdet (Justesen & Mik-Meyer, 2012). 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver denna intervjuform som en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju. Intervjuformen definieras som en intervju med målet att erhålla 

beskrivningar av deltagarens livsvärld i syfte att tolka innebörden av det beskrivna 

fenomenet. Intervjuguiden (bilaga 4) utformades med syfte att utgå ifrån studiens syfte, och 

utgjordes av frågor med inriktning på aktivitetsbalans och roller i förhållande till det friska 

perspektivet i jämförelse med det sjuka hos personer som tillfrisknat från Anorexia nervosa. 

Detta för att fånga upp viktig kunskap och information kring hur dessa arbetsterapeutiska 

begrepp ter sig i de två uttalade perspektiven – frisk och sjuk.  

 

Författarna valde att provintervjua en utomstående person som senare inte skulle delta i 

studien innan de faktiska intervjuerna. Detta för att se om intervjufrågorna var tillräckligt 

öppna eller om författarna kunde hitta frågor som skulle kunna uppfattas som ledande av 

deltagarna, och i sin tur inte i lika stor utsträckning ge den sanna bilden av personens unika 

erfarenhet. Att hålla en provintervju innan gör att studien blir mer trovärdig. Det är även 

viktigt att känna sig trygg i rollen som intervjuare och det krävs övning för att bemästra 

denna (Kristensson, 2014). Provintervjun kan därför användas som ett träningstillfälle för att 

på sikt uppleva en större trygghet i rollen som intervjuare med deltagarna. Efter 

provintervjun gjordes inga ändringar i intervjuguiden. 

 

Intervjuerna genomfördes på platser utifrån deltagarnas önskemål. Inledande i intervjun 

började författarna att beskriva studiens syfte och intervjuns upplägg. Författarna 

informerade om att intervjun skulle komma till att spelas in, och att data skulle förvaras 

inlåst och att personerna genom hela studien kommer att förbli anonyma och inte gå att 

urskilja. Vidare fick varje deltagare fylla i en samtyckesblankett (bilaga 3) som ännu en 
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gång beskrev studiens syfte, att intervjun skulle spelas in och att deltagarna närsomhelst 

under intervjuns och studiens gång har möjlighet att, utan att behöva förklara, avbryta eller 

dra sig ur. Kravet att informerat samtycke inhämtas från medverkande deltagare är en 

central ingrediens i det moderna forskningsetiska tänkandet kring forskning på människor 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Inom medicinsk forskning har forskningsetiskt ansvarstagande 

ibland närmast setts sammanfalla med att kravet på informerat samtycke uppfylls 

(Helgesson, 2015). Författarna gjorde det även tydligt att deltagaren när som helst under 

intervjun kunde avbryta och ställa frågor om något verkade oklart eller om någon fråga 

uppstått. Under intervjutillfällena deltog båda författarna men turades om som 

huvudintervjuare varannan intervju. Författaren som inte höll i intervjun antecknade sina 

egna reflektioner under intervjuns gång. Denna författare kunde utan att behöva fokusera på 

att ställa frågor istället lyssna och inflika med nyuppkomna frågor och be deltagaren 

fördjupa vid tillfällen där saker var otydliga och behövde utvecklas. Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av inspelningsutrustning. Detta för att materialet skulle kunna 

transkriberas och vidare analyseras efter avslutad intervju. Varje intervjutillfälle pågick 

mellan 45–60 minuter och avslutningsvis frågade författarna om deltagaren kände sig nöjd 

eller hade något att tillägga, detta för att deltagaren skulle få möjlighet att utveckla något, 

diskutera reflektioner eller ställa frågor som uppkommit under intervjuns gång till 

författarna.  

 

Dataanalys 

 

En kvalitativ innehållsanalys kan användas för att analysera utkomsten av intervjuerna 

(Graneheim & Lundman, 2004), vilket författarna valde att använda till denna studien. 

Direkt efter intervjuerna skrev båda författarna anteckningar kring studiens huvudbegrepp 

aktivitetsbalans och roller som senare användes som grundläggande stöd i den första 

processen i dataanalysen. Författarna transkriberade det inspelade materialet samma dag 

eller dagen efter intervjun genomförts. Alla namn och platser ersattes med X för att 

deltagaren skulle avidentifieras.  

 

Båda författarna analyserade materialet utefter Graneheims och Lundmans (2004) steg av 

den kvalitativa innehållsanalysen. Först läste författarna materialet i sin helhet enskilt och 

anteckningar skrevs ned. Vid andra steget letade författarna upp meningsbärande enheter i 
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texten utifrån syftet som sedan kondenserades (texten kortas ner men innehållet kvarstår), 

och kodades utefter intervjuuttalande som kunde kopplas till studiens två huvudområden, 

aktivitetsbalans och roller. Sedan möttes författarna för att läsa igenom alla koder och söka 

likheter och skillnader i materialet. Dessa koder delades sedan upp i olika områden. Först 

fann författarna att materialet kunde delas upp i fyra områden: Aktivitetsbalans då, 

Aktivitetsbalans nu, Roller då och Roller nu (se tabell 2). Sedan gjorde författarna ytterligare 

en slutlig analys där nya kategorier upptäcktes, som gav mer specificerade svar till syftet och 

frågeställningarna. Dessa blev de slutgiltiga kategorierna som presenteras i resultatet. Till 

slut läste författarna igenom kategorierna och intervjuerna igen för att ställa i relation till det 

slutgiltiga resultatet. Författarna hade alltid syftet i fokus under analysen för att få syftet och 

frågeställningarna besvarade (Kristensson, 2014). För konfidentialitet namnges varken namn 

eller platser i deltagarnas citat. Alla deltagare är representerade minst en gång var. 

 

Tabell 2. Exemplifiering av kvalitativ innehållsanalys av det insamlade datamaterialet. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

enheter 

Koder Kategorier Områden 

”Också för att det 

låg så mycket av 

mig i sjukdomen och 

att sjukdomen var 

en så himla stor del 

av mig. Jag var 

mest rädd att inte 

vara någonting 

längre utan min 

sjukdom. ” 

Sjukdomen blir 

den man är och att 

bli frisk kan vara 

läskigt och 

skrämmande då 

man tror att man 

förlorar hela jaget. 

Svårt att bli frisk 

när man fått rollen 

som sjuk. Alla 

förväntar sig att 

man ska vara något 

och man börjar 

själv tro på det. 

Att vara det 

omhänder-

tagna 

barnet 

Roller då 

”Rollerna jag har 

nu är för min egen 

skull, inte för att jag 

känner att jag måste 

eller för att det är 

rätt eller att det är 

så man är duktig. ” 

Idag är hon sig 

själv i sina roller. 

Rollerna hon har 

idag är för hennes 

egen skull. Tar 

inte en roll som 

duktig för att vara 

den som är bäst. 

Idag är de roller 

hon har roller för 

hennes egen skull. 

Menings-

fulla roller i 

vardagen 

Roller nu 

”Jag ägnade så 

mycket tid åt att 

Tyckte det var 

viktigt att vara 

Aktivitetsbalansen 

kretsade mycket 

Destruktivt Aktivitets- 
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vara duktig och 

vara… Det var ju 

inte bara att vara 

duktig, det var att 

vara den mest 

extrema på det jag 

gjorde och den 

bästa på det jag 

gjorde i alla 

aktiviteter. ” 

duktig och att vara 

den mest extrema 

på det hon gjorde. 

kring att vara bäst 

på de aktiviteterna 

hon gjorde på 

grund av 

sjukdomen. 

beteende 

styrde 

vardagen 

balans då 

”Men framförallt 

utrymme till att vila. 

För det andra att 

jag gör saker 

kommer av sig själv, 

så det är hela tiden 

på andra hållet att 

jag får se till och 

hålla mig lugn eller 

så. ” 

Att vara produktiv 

kommer av sig 

själv. Viktigt att 

se till att man får 

vila också. 

Hon tycker det är 

viktigt att vila. 

Lyssnar på 

sin kropp 

Aktivitets- 

balans nu 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (2012) förklarar utifrån ett forskningsetiskt perspektiv 

att arbetsterapeuten ska bevaka att en persons intresse sätts först när hen deltar i 

forskningsprojekt/utvecklingsarbeten. Arbetsterapeuten ska följa lagen om forskningsetisk 

prövning, samt följa de etiska regler och riktlinjer som gäller vid forskning. 

 

Författarna funderade inledningsvis över att intervjua personer som tillfrisknat från 

Anorexia nervosa där ett av inklusionskriterierna skulle vara att deltagaren ska ha varit friskt 

i minst ett år. Efter vidare funderingar valdes detta bort och ersattes av inklusionskriteriet att 

deltagaren skulle ha varit frisk i tre år då personer som levt med ätstörningar som 

exempelvis Anorexia nervosa som är fokusgruppen i denna studie, är en skör grupp med hög 

risk för återfall. Inom 18 månader från tillfrisknande visar studier att unga kvinnor 

procentuellt sett har 35–41% risk för återfall (Berends, et al., 2016). Flertalet studier har 

också visat på att personer som lider av Anorexia nervosa är en grupp som är utsatt för 
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mycket negativ stigmatisering. Detta kan ha att göra med att det är en grupp det talas lite om 

i jämförelse med många andra psykiatriska diagnoser och att det på så vis uppstått en stor 

ovetskap kring sjukdomen (Stewart, Keel & Schavio, 2006). Författarna ansåg därav att 

inklusionskriteriet att deltagaren skulle ha varit frisk i minst ett år inte var forskningsetiskt 

försvarbart på grund av diagnos-gruppens uttalade skörhet och dess höga återfallsrisk i 18 

månader efter att ha friskförklarats. Författarna har noga övervägt huruvida det var etiskt 

försvarbart att eftersöka deltagare genom Facebook-grupper. Då deltagarna själva tog 

kontakt med författarna om de var intresserade av att delta och det aldrig förelåg något tvång 

att delta anser författarna att valet av rekryteringsmetod utifrån ett etiskt perspektiv var 

berättigat.  

 

Enligt Codex (2018) får forskning endast genomföras ifall den utförs med respekt för 

människovärdet och att de mänskliga rättigheterna tas till hänsyn. Författarna har tagit 

hänsyn till Codexs perspektiv gällande forskningsetiska perspektiv som exempelvis 

informerat samtycke, där författarna som tidigare nämnts samlat informerat samtycke av 

samtliga deltagare, samt informerat dem angående deras rättigheter i deltagandet av studien. 

Vidare har författarna även tagit hänsyn till Codexs forskningsetiska perspektiv angående 

personuppgifter, där samtliga personuppgifter som kan härledas till någon av deltagarna har 

avidentifierats. Författarna har under hela processen tagit hänsyn till den forskningsetiska 

prövningen, där författarna noga övervägt att inga moment eller handlingar som genomförts 

under studiens gång på något vis inneburit en uppenbar risk att skada någon av deltagarna. 

Det ovanstående forskningsetiska övervägandet har varit fördelaktigt för deltagarna där 

deras integritet och viljor alltid varit i författarnas fokus. 

 

 

Resultat 

 

Resultat presenteras inom områdena Aktivitetsbalans och Roller.  
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Figur 1 Kategorier och underkategorier utifrån de två områdena. 

 

  

Aktivitetsbalans 

 

Så som deltagarna beskrevs sin aktivitetsbalans i vardagen växte en huvudkategori fram: 

Samma aktiviteter – förändrad mening. Inom kategorin framkom det två underkategorier: 

Lyssnar på sin kropp och Destruktivt beteende styrde vardagen. 

  

Samma aktiviteter – förändrad mening 

 

I denna huvudkategori beskrivs deltagarnas aktivitetsbalans och de komponenter som styrde 

valet av aktiviteter. När deltagarna beskrev sina vardagliga aktiviteter och sin 

aktivitetsbalans så framkom det att flera av deltagarna hade samma eller liknande aktiviteter 

nu som de hade under sjukdomstiden. Det som däremot i stor utsträckning hade förändrats 

var meningen i aktiviteterna. Vad som under sjukdomstiden kunde vara en aktivitet styrd av 

destruktiva beteenden, kunde som frisk vara en avslappnande aktivitet deltagarna gjorde för 

att må bra och för att i sin tur lyssna på sin kropp. 

 

Lyssnar på sin kropp 
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När deltagarna beskrev sin aktivitetsbalans idag som friska framkom det tydligt att de som 

friska lyssnar på sin kropp när de väljer aktiviteter inom sin aktivitetsrepertoar, hur länge de 

utför dem och hur ofta. Många av deltagarna beskrev att de upplever aktivitetsbalans när de 

får in de olika komponenterna som de vill att dagen ska bestå av. Det kunde exempelvis vara 

att plugga så de kände att de var i fas med skolarbetet, hinna jobba några timmar, ha tid att 

umgås med vänner och familj samt att få en god natts sömn. De ville ha balans mellan 

aktiviteter de måste utföra, som att diska, städa eller tvätta och aktiviteter som de ville 

utföra, som att titta på tv eller spela datorspel. En viktig del i detta var även att ”måste-

aktiviteterna” inte var aktiviteter som styrdes av deras tvångstankar utan att aktiviteterna, när 

deltagarna tillfrisknat, var utefter deras egen vilja att utföra dem. Det framkom tydligt i 

intervjuerna att man prioriterade att lyssna på sin kropp, exemplifierat i följande citat: 

“Aktivitetsbalans för mig skulle jag säga handlar om att lyssna på mig själv och att inte 

lyssna så mycket på den här samhälleliga normen. Utan att liksom, att jag får lov att vara 

trött om jag är trött och att jag inte ska känna någon ångest för det, och att jag får lov att 

göra vad jag vill.” (3) 

  

För att uppleva aktivitetsbalans som frisk beskrev deltagarna att de kunde prioriterade bort 

vissa aktiviteter under dagen. Det kunde handla om att de istället för att utföra en aktivitet 

tex dammsuga, använde tiden för att laga middag eller att gå ut en promenad i skogen. De 

valde istället aktiviteter som var mer meningsfulla för dem. Samtliga deltagare nämnde 

under intervjun att träning och fysiska aktiviteter var något som var högt prioriterat under 

sjukdomstiden. Detta var aktiviteter som många av dem berättade att de nu kunde prioritera 

bort för att istället göra andra aktiviteter som de hellre ville göra. De lyssnar istället på sin 

egna kropp och väljer aktiviteten de vet att de kommer må bättre av att utföra, som 

deltagaren nedan berättar om: 

”…hinner jag inte få in ett träningspass och det står mellan träning och umgås med en 

kompis exempelvis så väljer jag hellre att umgås med kompisen än att ställa mig på ett 

löpband och springa.” (1) 

  

När deltagarna talade om att de lyssnade på sin kropp för att uppleva aktivitetsbalans, talade 

många av dem om återhämtning. Sömn var viktigt men framförallt att de gav sig själva tid 

att vila. Nu när de är friska är det viktigt att hinna göra de aktiviteter de känner sig tvungna 

att göra, men att ändå finna tid för återhämtning, som att bara få sitta i soffan en timme, att 
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spela spel, gå en promenad eller titta på serier. Att göra tillräckligt mycket för att bli 

stimulerad men att skapa utrymme för återhämtning lyftes fram som betydelsefullt för 

aktivitetsbalansen. De berättade att de nu upplever balans när de kan lyssna på sig själv, vila 

när de vill det och att göra annat när de har energi till det. 

“Jag skulle nog kunna uttrycka det som att när det är balans i vardagen, då får jag det gjort 

som jag behöver, och helst också det som jag vill bara för att det är kul, utan att det behöver 

stressa sönder. Att det ändå finns tid att gå och lägga sig i tid när jag vill på kvällen och vill 

jag ta en paus och sitta och spela Pokémon, så gör jag det. Då skulle jag säga att det är 

balans.” (4) 

  

Destruktivt beteende styrde vardagen 

 

Samtliga deltagare beskrev att de under sjukdomstiden hade någon form av destruktivt 

beteende som styrde deras vardag och aktivitetsbalans. Det kunde vara allt från destruktiva 

tankar till tvångstankar eller lögner. De valde ofta aktiviteter utefter dessa tankar, att de i 

dessa stunder endast fokuserade på vad som var viktigast för dem just då vilket ledde till att 

de inte hade energi över till andra aktiviteter. 

“Men det var ju väldigt mycket mer destruktiva tankar och att jag var uppehållen vid vissa 

tankar som hela tiden malde i huvudet, som jag inte har idag och som då tog väldigt mycket 

tid och energi.” (3) 

 

De beskrev sin vardag under sjukdomstiden som inrutad och att de slaviskt följde sina ”att 

göra-listor”. Det var viktigt för dem att vara duktiga eller att vara den mest extrema inom det 

de gjorde, till exempel när det kom till att träna. Träningen beskrev många som 

tvångsmässig och destruktiv, för att vara den i klassen som tränade mest, för att bränna mest 

kalorier eller för att bli den smalaste bland sina vänner. 

“Hade jag bestämt mig för att gå ut och springa den dagen kunde jag inte tänka mig att 

göra något annat. Jag kunde inte hänga med ut på stan eller jag kunde bara hänga med en 

kort stund, sen måste jag hem den tiden, för jag måste ut och springa.” (6) 

  

Lögner beskrevs vara en stor del i deltagarnas liv för att upprätthålla sin aktivitetsbalans. 

Deltagarna beskrev att de ofta berättade lögner om vad de hade ätit eller vad de skulle göra 

för personer i sin omgivning för att bevisa att de hade vad som kunde ses som en ”vanlig 
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aktivitetsbalans”. De använde även lögnerna för att undvika aktiviteter där fokus låg på att 

äta, som att ta en fika eller äta middag tillsammans. 

“På den sommaren så var min vardag mycket att försöka fly från att behöva äta så det var 

mycket att jag gick ut på promenader, eller sa till pappa att jag ska lägga mig på en äng för 

att läsa men så gick jag i sex timmar, det var ju sjukt liksom.” (5) 

En av deltagarna beskrev till och med att lögner var en så stor del i hennes liv när hon var 

sjuk att det blev en aktivitet. Hon ljög inte endast för personerna i sin närhet utan även för 

sig själv. Hon beskrev det som en aktivitet som hon höll på med dygnet runt, och var 

tvungen att lägga mycket tid på att hålla reda på samtliga lögner. 

”Lögner var en aktivitet i mitt liv innan, som nog var den största aktiviteten i mitt liv då. 

Och det spelade ingen roll vad det handlade om, om det handlade om vad jag ätit till lunch 

idag eller hur många sidor jag läst i en bok, allt var bara rena lögner.” (3) 

  

Deltagarna beskrev att sedan de tillfrisknat kunde de se tillbaka på det destruktiva beteendet 

de hade då och jämföra med hur det är nu. De utövar samma aktiviteter men nu pressar de 

inte kroppen på ett tvångsmässigt sätt. Aktiviteterna under sjukdomstiden gjordes ofta med 

syfte att dämpa ångesten, men de beskrev att idag gör de dem för att det är skönt eller för att 

hedra kroppen. Exempelvis utfördes träningen tidigare för att de tvingade sig själva till det 

men idag har det en annan innebörd, som ett sätt att rensa tankar eller att ta en paus från 

arbetet. En person beskrev specifikt hur aktiviteten att paddla kajak kunde se ut nu och när 

hon var sjuk: 

“Jag är ute och paddlar i min kajak tills jag inte tycker att det är kul längre och testar i 

kanske 20 minuter för att se om jag tycker att det är roligt, tycker jag att det är roligt? Nej 

det tycker jag inte, nä då skiter jag i det här också åker jag hem. Medan om jag hade gjort 

samma sak för kanske x år sedan så hade jag tvångsmässigt paddlat minst 2 timmar till bara 

för att nu du kropp ska du se att jag kan göra det här även om du inte vill.“ (4) 

 

    

Roller 

 

Tydliga skillnader, men även likheter framkom i de roller deltagarna beskrev under såväl 

sjukdomstiden som när de var friska. När deltagarna berättade om sina roller framkom två 

huvudkategorier: Betydelsefulla roller idag och Sjukrollen. Vidare framkom två 
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underkategorier under huvudkategorin Betydelsefulla roller idag: Meningsfulla roller i 

vardagen och Jag – Att få vara mig själv. När de sedan beskrev de roller de hade under 

sjukdomstiden, framkom två underkategorier: Den duktiga och Att vara det omhändertagna 

barnet. 

  

Betydelsefulla roller idag 

 

Deltagarna beskrev flertalet betydelsefulla roller idag när de tillfrisknat från sin sjukdom. 

Deltagarna upplevde att de idag som friska kände stor meningsfullhet i de vardagliga 

rollerna som att vara mamma, syster eller vän. Något som skiljer sig mycket ifrån när de var 

sjuka. Det framgick tydligt att de idag upplevde att de kunde vara sig själv i sina respektive 

roller och att jaget blivit betydelsefullt för dem.  

 

Meningsfulla roller i vardagen 

 

Deltagarna beskrev att de efter tillfrisknande fått meningsfulla vardagliga roller, som att vara 

vän, syster, mamma, partner, arbetande, studerande eller liknande. Dessa roller fick först, 

efter att deltagarna tillfrisknat, utrymme att träda fram. Tidigare, när de var sjuka, var dessa 

roller inte lika framträdande och tydliga, utan då var rollen som sjuk i fokus. Flera deltagare 

förklarade att de flesta av de vardagliga rollerna fanns i deras liv även under sjukdomstiden. 

Som att till exempel vara syster, vän eller dotter, men värdet och meningen i dessa roller har 

dock förändrats drastiskt till idag. Idag beskriver deltagarna dessa roller som meningsfulla, 

betydelsefulla och mer neutrala än tidigare. 

“Jag skulle säga att rollerna i sig uttalat är de samma idag som när jag var sjuk, men jag 

skulle säga att betydelsen och meningen i dem skiljer sig jättemycket åt.” (1) 

 

För många av deltagarna bytte rollerna skepnad och växte sig större och starkare desto 

längre ifrån sjukdomen de kom. En av deltagarna beskriver detta som följande: 

“Bubblan sprack när jag började tillfriskna och rollerna fick utrymmen att byta skepnad och 

jag kunde uppskatta saker som jag inte uppskattade förut. Jag värdesätter saker som jag inte 

värdesatte då. Jag har utrymme att se och tänka och känna på ett sätt som jag inte hade förr 

vilket gör att rollerna jag har idag blir mycket större och mycket mäktigare och mycket mer 

värdefulla för mig.” (1) 
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Jag – Att få vara mig själv 

 

Den roll som deltagarna beskrev som den mest framträdande och viktigaste rollen i livet 

idag var rollen som ”jag”. De upplevde det viktigt och meningsfullt att få vara sig själva i 

samtliga sammanhang de verkade inom, något de inte gav sig själva tillåtelse till när de var 

sjuka. En av deltagarna sa följande om rollen som ”jag”: 

“Min viktigaste roll är att hålla mig till att vara jag, faktiskt.” (3) 

 

Under sjukdomstiden fanns inte rollen som ”jag”. Rollen som ”jag” var något deltagarna har 

beskrivit som något som fick växa fram eller byggas upp. De beskrev det som en process 

som tagit lång tid och många gånger varit skrämmande då rollen under sjukdomstiden inte 

existerade. En av deltagarna beskrev denna process som följande: 

“Jag sa ju innan att jag har varit tvungen att bygga upp mig själv igen från grunden för när 

jag började gå upp i vikt och när jag var tvungen att släppa taget om min sjukdom så var 

jag också tvungen att släppa taget om jag, eller det som hade blivit jag. Och när jag sedan 

var tvungen att bygga vem jag är, vem jag vill vara och vem jag är för andra vilket tog 

jättelång tid för mig att förstå så tror jag att mina roller fick en helt ny mening för mig. Och 

att jag idag värnar jättemycket om de rollerna och att jag vill vara ”jag” i mina roller, att 

jag inte vill vara, att det förr var så förknippat med sjukdomen, och att jag idag vill vara 

‘bara jag’.” (1) 

 

Sjukrollen 

 

Samtliga deltagare uttryckte att de endast hade en dominerande roll under sjukdomstiden 

och det var rollen som sjuk. Rollen benämndes av deltagarna som densamma, men beskrevs 

utifrån olika skepnader. Deltagarna beskrev dessa olika skepnader som att de kände ett 

mycket stort behov av att vara duktig i allt de tog sig för. Deltagarna upplevde också att 

människor i deras närhet gav dem rollen som ett barn igen, vilket innebar ett ständigt 

omhändertagande från omgivningen.  

 

Den duktiga 
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En stor del av deltagarna förklarade att rollen som sjuk gick ut på att vara den duktiga, att 

vara den bästa på allt man sysselsatte sig med. Deltagarna förklarade sig kunna gå till 

extrema längder för att uppnå bästa möjliga resultat i samtliga av sina aktiviteter. Många av 

deltagarna ville också bevisa sig vara duktiga i sin sjukdom och därav visa att de hade 

kontroll över sitt liv. 

“Man ville visa att jag kan, jag är duktig, jag är bra på det här och att få kontroll på det 

här. Att jag har kontroll själv, jag kan se till själv att jag går ner i vikt. Jag kan vara duktig 

på att inte äta godis. Jag kan göra det här, titta!” (6) 

  

Det upplevdes också viktigt för deltagarna att omgivningen tyckte att de var duktiga. Att 

andra såg dem som den bästa och den mest perfekta människan. Deltagarna ville vara den 

som andra individer vände sig till när de undrade något, den som var den duktigaste. En av 

deltagarna sa följande om detta: 

“När jag var sjuk så var det väldigt mycket att ha rollen som den duktiga. Jag tyckte det var 

viktigt att folk tyckte jag var duktig eller att det var mig folk frågade, att det var jag som 

hade koll.” (6) 

  

Att vara det omhändertagna barnet 

 

Under intervjuerna framkom det att deltagarna i flera fall upplevde att de i rollen som sjuk 

förskrevs en barnroll där de blev omhändertagna på ett sätt likt ett barn av personer i sin 

omgivning. 

“Jag kände att jag var sjuk i relation till mina vänner, att de behövde ta hand om mig, eller 

vara oroliga för mig, och jag visste att de var oroliga för mig, och det i förhållande till min 

pojkvän också. Där var jag ju väldigt mycket sjuk, alltså att han alltid behövde hålla koll på 

att jag åt.” (7) 

  

Rollen som det omhändertagna barnet var en roll som inte fanns kvar efter tillfrisknande. 

Deltagarna kunde uppleva denna roll som att utifrån ses som en individ med mindre koll än 

andra, en person som inte klarade att ta hand om sig själv eller som en liten tjej på nytt som 

behövde bli lärd och uppläxad för att fungera i sin vardag. 

“Då var det människor som liksom, ja, min chef anställde mig för att kunna hjälpa mig. Men 

då var hon mer en mamma och jag var ett barn. Vi hade mer en sådan relation. Hon hade 
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visdomen och jag fick livsråd av henne. Men nu har vi en jämlik relation och det är åt båda 

håll. Och i min familj blev jag ju totalt barn för att det… det var ju skitjobbigt att se sin 

unga-vuxna dotter bli sjuk, så pappa var jättebeskyddande. Så mer barn-vuxen relation där 

också.” (2) 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

En kvalitativ metod användes för att besvara studiens syfte vilket var att undersöka hur unga 

kvinnor som tillfrisknat från Anorexia nervosa upplever och beskriver sin aktivitetsbalans i 

vardagen och sina roller idag i jämförelse med under sjukdomstiden. Eftersom författarna 

ville ta reda på kvinnornas egna upplevelser och beskrivningar, passade en kvalitativ ansats 

bäst, då författarna valde att intervjua de åtta deltagarna som deltog i studien. Kvale och 

Brinkman (2009) förklarar att en kvalitativ intervju kan användas när det är personens egna 

erfarenheter kring ett visst område som är i fokus, vilket författarna var intresserade av i 

denna studie.  

  

Författarna valde att i studien använda sig av ett bekvämlighetsurval och använde det 

personliga nätverket samt två olika Facebookgrupper för att informera om studien. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att den som håller i studien frågar alla tillgängliga personer i ett 

visst sammanhang. De som önskar medverka tar sedan själv kontakt (Kristensson, 2014). 

Författarna upplevde bekvämlighetsurval positivt då det gick snabbt och smidigt att få ihop 

tillräckligt många deltagare som ville medverka i studien. Författarna ansåg sig få en stor 

bredd på deltagare sett utifrån exempelvis familjekonstellationer, utbildningsnivå och 

sysselsättning. Författarna såg detta som en styrka sett utifrån trovärdighetsaspekten. Enligt 

Rosberg (2008) är förståelsen av människors livsvärld och innebörden av mänsklig 

erfarenhet centralt i forskning där människor är i fokus. Bredden på studiens deltagare gav 

en djup förståelse i olika människor livsvärldar samt deras olika livserfarenheter vilket höjer 

studiens trovärdighet. Kristensson (2014) menar att om samtliga deltagare rekryteras ur 

samma sammanhang kan variationen på deltagare bli mindre, och i sin tur ge en avsmalnad 
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intäkt av bredden på den information som samlas in. Detta var inte något författarna 

upplevde som ett hinder, då Facebook i sig är en social portal med en stor bredd av 

människor, vilket också visade sig vid samtliga intervjuer. Den minoritet av deltagare som 

rekryterades via det personliga nätverket stod ingen av författarna nära och samtliga 

deltagare behandlades lika. Intervjuerna följde samma struktur oavsett rekryteringsmetod 

och tidigare bekantskap med någon av författarna. Den data som samlades in var bred och 

informativ. Anledningen till att författarna inte specifikt delgav vilka deltagare som var 

studerande/lönearbetande eller ensamboende/samboende var för att deltagarna inte på något 

sätt skulle kunna identifieras. 

  

Vidare valde författarna i sin studie att använda sig av en retrospektiv design där deltagarna, 

för att svara på syfte och frågeställningar, blev tvungna att tänka bakåt i tiden på hur det var 

under sjukdomstiden. Kristensson (2014) beskriver retrospektiv design som ett sätt att 

förklara samband i nutid, genom att studera dåtid. Tidigare retrospektiva studier har gjorts 

kring personer med olika ätstörningsdiagnoser. En av dessa är en amerikansk studie av 

Schoen, Lee, Skow, Greenberg, Bell, Wiese & Martens (2012), som med en kvalitativ 

ansats, undersökte unga kvinnor i åldrarna 18–30 med någon form av ätstörning och som 

antingen fortfarande var sjuka eller som friskförklarats. Syftet var att ta redan på hur 

kvinnorna valt att söka hjälp för sin sjukdom, vart de vände sig vid söktillfället och vilka 

faktorer som låg bakom valet att vända sig till sjukvården. De menade att den retrospektiva 

designen var bra på så vis att kvinnornas egna berättelser och upplevelser hamnade i fokus. 

Nackdelen med denna design var att många av kvinnorna som deltog i studien under sin 

sjukdomstid levde i förnekelse och inte såg sig själva som sjuka, utan hade av vänner 

och/eller familjemedlemmar tvingats söka hjälp. Detta kan, då det gått en tid sedan 

kvinnorna sökte hjälp, i kombination med deras förnekelse leda till en förändrad bild av hur 

den verkliga situationen vid sökandet av vård faktiskt såg ut. Författarna i ovanstående 

studie föreslår därför att intervjuer istället görs i samarbete med familj, bekanta och 

vårdpersonal i samband med söktillfället (Schoen, Lee, Skow, Greenberg, Bell, Wiese & 

Martens, 2012). I föreliggande studie tog författarna hänsyn till risken med att använda 

retroperspektiv design. Emellertid, utifrån deltagarnas berättelser om de två olika 

tidpunkterna framkom det att kvinnorna inte levde i förnekelse i relation till sin sjukdomstid, 
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därför visade sig metodvalet vara lämpligt i relation till studiens syfte. Lincoln och Guba 

(1985) menar att om det som framgår i datainsamling och dataanalys är sanningsenligt i 

jämförelse med vartannat och att det föreligger ett förtroende i det som framkommit höjer 

det tillförlitligheten i studien och i sin tur studiens trovärdighet. 

 

Inklusionskriterie för att delta i studien var att kvinnorna som deltog skulle vara självskattat 

friska sedan minst tre år tillbaka. Denna siffra valdes då unga kvinnor med Anorexia nervosa 

är en skör grupp med hög risk för återfall. Inom 18 månader från tillfrisknande visar studier 

att unga kvinnor procentuellt sett har 35–41% risk för återfall (Berends, et al., 2016), vilket 

är en hög siffra. Författarna ansåg det därför vara viktigt att ta hänsyn till denna siffra 

relativt inklusionskriterierna för studien. Författarna är medvetna om att den information 

deltagarna gav vid intervjutillfället till viss del kan skilja sig från hur det verkligen var vid 

sjukdomstillfället då spannet för tiden som deltagarna har varit friska låg mellan tre till sju 

år. För att få så sanningsenliga svar som möjligt valde författarna att innan intervjutillfället 

låta deltagarna ta del av intervjuguiden för att hinna tänka efter och reflektera kring frågorna 

som skulle ställas. Detta ansåg författarna ledde till genomtänkta och välformulerade svar 

från samtliga deltagare. Vidare ansåg författarna att det insamlade materialet höll en god 

kvalité, då det var tillräckligt fylligt och omfattande för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Med tanke på att författarna och deltagarna redan innan intervjun hade haft 

kontakt med varandra, både skriftligt och muntligt ledde detta i samband med att deltagarna 

också fick välja plats där intervjun skulle hållas till ett avslappnat klimat med respekt och 

tillit för varandra. Detta såg författarna som en situationsfaktor som höjde trovärdigheten för 

studien. 

  

I syfte att stärka tillförlitligheten hölls i enlighet med Kristenssons (2014) rekommendation 

en provintervju innan den faktiska datainsamlingen påbörjades. Detta för att kunna diskutera 

det resultat som framkom genom intervjuguidens frågor och uppbyggnad. Provintervjun 

ledde till en större säkerhet och trygghet i rollen som intervjuare och att författarna 

reflekterade ifall frågorna var passande för att få ett fylligt svar och i sin tur resultat. 

Författarna upplevde sig i största möjliga utsträckning vara både närvarande och följsamma 

vid samtliga intervjutillfällen. För att öka kvalitén på intervjuguiden ytterligare och vidare 
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utvecklas i rollen som intervjuare hade författarna kunnat hålla fler provintervjuer innan 

intervjuerna med de åtta deltagarna.  

 

Författarna valde att i dataanalysen använda sig av en kvalitativ innehållsanalys där 

författarna analyserade materialet utifrån Graneheims och Lundmans (2004) steg av den 

kvalitativa innehållsanalysen. De två första stegen i analysen gjorde författarna enskilt då de 

ville fånga ett så brett perspektiv som möjligt av den innehållsanalys som gjordes utan att bli 

påverkade av varandras tankar och reflektioner. Detta för att de senare, då de möttes för att 

sammanställa vad vardera hade kommit fram till hade en bredare grund att utgå ifrån. 

Kristensson (2014) skriver att en innehållsanalys är en bra metod för att finna yta och djup i 

sitt material, vilket var något som författarna fann genom att följa Graneheims och 

Lundmans (2004) innehållsanalys. Författarna ansåg det därför också vara av vikt att nyttja 

det material som framkommit. De upplevde sig finna ett större djup och yta i materialet om 

författarna först enskilt utförde de två första delarna av innehållsanalysen var för sig. Först 

därefter förde de samman sina enskilda analyser och arbetade därefter tillsammans i 

nästkommande analyssteg.  

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet fann författarna flera olika och intressanta fynd för studien. Deltagarna beskrev 

att de idag kunde lyssna på sina kroppar för att uppnå aktivitetsbalans och att de hade 

liknande vardagliga roller idag som under sjukdomstiden, men att rollerna idag ansågs vara 

mer värdefulla. De hade lämnat det destruktiva beteendet och sjukrollen bakom sig för att nu 

lämna plats åt att bara vara sig själva. 

  

Många av deltagarna berättade att de hade liknande aktiviteter i sin aktivitetsrepertoar både 

som friska och som sjuka, men att de nu lyssnade på sin kropp och valde aktiviteter utefter 

det. Detta kan man koppla till Wagmans (2012) teori om aktivitetsbalans, där hon menar att 

aktivitetsbalans är när en person upplever sig ha rätt mängd och rätt variation mellan olika 

aktiviteter i vardagen. Deltagarna valde vilka aktiviteter de ville eller orkade utföra i 

vardagen. De väljer att idag inte styras av sina destruktiva tankar, utan väljer istället själva 

vad de vill göra under dagen för att uppnå aktivitetsbalans. Deltagarna menade att om de 



32 

 

idag redan hade varit fysiskt aktiva under dagen, var det inte några problem att hoppa över 

träningspasset senare under dagen, vilket deltagarna förklarade som en omöjlighet under 

sjukdomstiden. Backman (2004) menar att aktivitetsbalans är när vardagsaktiviteter och krav 

hamnar i en lyckad integration, något som deltagarna beskrev i intervjun. När de var sjuka 

var deras aktivitetsbalans fylld med krav och ”att göra”-listor. Numera kan deltagarna 

istället ignorera kraven och prioritera aktiviteter som de upplever och anser vara 

återhämtande. 

  

Eftersom deltagarna beskrev att de under sjukdomstiden hade en otillfredsställande 

aktivitetsbalans styrd av sjukdomen och de destruktiva beteendena den förde med sig, 

menade deltagarna att de under sjukdomstiden inte uppnådde aktivitetsbalans, och därav 

upplevde aktivitetsobalans. I forskning kring Anorexia nervosa framkommer det att det är 

vanligt att de som insjuknar i sjukdomen är högpresterande personer (Parling, 2011), vilket 

var något många av deltagarna i föreliggande studie nämnde att de var. Detta i relation till 

det Bejerholm (2010) beskriver angående överstimulering vilket innebär att en persons 

vardag är belamrad med för många aktiviteter, vilket i sin tur leder till en överstimulerande 

och invaderande miljö, där bearbetningen av aktivitet, intryck och miljö blir bristfällig. Även 

om deltagarna i studien ansåg att de hade en aktivitetsobalans under sjukdomstiden så kunde 

de ändå beskriva att aktiviteterna de gjorde under sjukdomstiden hade mening, då de utförde 

dem för att dämpa den ångest de upplevde. Detta kan kopplas till Eklund (2010) som 

beskriver att människan genom meningsfulla aktiviteter kan bygga upp en struktur och 

ordning i vad som annars kan vara kaotiska upplevelser. För deltagarna i föreliggande studie 

kunde deras aktiviteter, även om de utfördes utefter deras destruktiva beteende ändå skapa 

en viss ordning och struktur i deras aktivitetsbalans. Aktiviteterna gav dem en viss mening. 

När deltagarna som friska ser tillbaka, kan de värdera att de under sjukdomstiden hade 

obalans i sina aktiviteter. Detta då den mening de upplevde i aktiviteterna under deras 

sjukdomstid inte är samma mening de upplevde som friska. 

 

Aktivitetsbalans är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och har använts i flertalet studier 

kring andra sjukdomar. Ett exempel på detta är en arbetsterapeutisk studie som gjorts 

angående psykisk ohälsa där författarna beskrev att välfungerande aktivitetsbalans bidrog till 

personens återhämtning från deras sjukdom (Eklund & Argentzell, 2016), detta var något 

som även framgick i denna studie. En annan studie förklarar olika interventioner som 
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arbetsterapeuter kan använda i behandling av personer med Anorexia nervosa. Exempel som 

nämns i studien är att sätta upp mål inom andra områden än de som kretsar kring vikt, eller 

att hålla en grupp där personerna kan öva på att uttrycka sina känslor. Denna studie 

framhäver även att arbetsterapeuter har en viktig del i att bygga livet runt sjukdomen 

(Abeydeera, Willis & Forsyth, 2006). Med den kunskap som föreliggande studie bidrar med 

är det av stor vikt att arbetsterapeuter som träffar personer med Anorexia nervosa diskuterar 

och bedömer personens aktivitetsbalans och vilket värde de olika aktiviteterna har för 

personen i fråga. Detta för att personen ska kunna uppnå en aktivitetsbalans som inte är 

styrd av ett destruktivt beteende, utan snarare personens egna värderingar i de återhämtande 

aktiviteterna. 

  

I resultatet framkom det att många av deltagarna hade roller som exempelvis vän, syster 

eller dotter, både som friska och sjuka, men att rollerna hade olika värden under de olika 

tidsperioderna. I en studie värdesatte friska kvinnor roller som arbetare, familjemedlem och 

partner högst, medan sjuka kvinnor värdesatte rollerna hushållsarbetare och familjemedlem 

högst. Rollerna partner och vän värdesattes också av de sjuka kvinnorna men inte lika högt 

som i den friska gruppen (Håkansson, Eklund, Lidfeldt, Nerbrand, Samsioe, & Nilsson, 

2005). I en annan studie presenterade författarna hur personer jämförde sina roller innan och 

efter det att de drabbats av en stroke. Personerna beskrev att de efter stroken hade större 

problematik med att upprätthålla roller som partner eller vän då många av dem nu känner att 

de har en roll som sjuk (Satink, Cup, Ilott, Prins, de Swart, & Nijhuis-van der Sanden, 

2013). I föregående studier tydliggörs det att personer med andra diagnosgrupper än just 

Anorexia nervosa värdesatte sina roller som sjuka annorlunda jämfört med när de var friska, 

samma resultat framgick även i denna studie. 

 

Att ha rollen som sjuk var något alla deltagare i denna studie kunde identifiera att de hade 

haft under sjukdomstiden. Rollen framträdde mest som den duktiga och det omhändertagna 

barnet. Sjukrollen är något som även beskrivs i många andra studier kring flertalet 

sjukdomar. I en studie om kvinnor med cancer beskrev författarna att patienterna emellanåt 

kunde ta på sig en sjukroll för att undvika sina dagliga ”måsten”, men att de vid vissa 

tillfällen kunde förneka att de var sjuka och försökte leva ett så normalt liv som möjligt och 

på så sätt motbevisa för omgivningen att de var sjuka (Hallowell, Heiniger, Baylock, Price 

& Butow, 2015). Liknande resultat återfinns i vår studie där deltagarna beskrev sina 
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sjukdomsroller som den duktiga och det omhändertagna barnet. När de förskrevs rollen som 

barn ledde det till att de i vissa situationer blev undergivna i förhållande till sin omgivning 

och omvärld. När de sedan tog på sig rollen som den duktiga, kunde de högprestera i skolan 

eller på träningen och på så sätt försöka motbevisa att de var sjuka. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att deltagarna ansåg att rollen som jag – få vara mig 

själv var den viktigaste rollen de hade som friska. Detta resultat ansåg författarna vara av 

stor betydelse för arbetsterapeuter i deras arbete med personer som insjuknat i Anorexia 

nervosa. Har arbetsterapeuter kunskapen kring vikten och betydelsen av jaget och att få vara 

sig själv i samtliga av sina aktiviteter är detta något som kan vävas in i utformandet och 

utvecklandet av interventioner för patienter med Anorexia nervosa. Det finns inom 

psykiatrin redan arbetsterapeuter som flitigt använder sig av skapandeaktiviteter som 

intervention för personer med psykisk ohälsa. Leufstadius, Gunnarsson och Tjörnstrand 

(2010) menar att vi bibehåller vår psykiska hälsa genom förmågan att skapa inre bilder och 

vara delaktiga i det bildspråk som drömmar, visioner och inre bilder utgör. Exempel på såna 

skapandeaktiviteter som redan används är bildskapande, att måla, att använda sig av 

textilier, lera och olika naturföremål. Med tanke på att arbetsterapeuter redan har kunskap 

och nyttjar skapandeaktiviteter som intervention inom psykiatrin kan denna studie bidra med 

en djupare förståelse av vikten att kombinera dessa redan välanvända interventioner 

tillsammans med det resultat som framgick i form av att deltagarna i denna studie uppgav att 

rollen som jag – att få vara mig själv var den mest värdefulla. Arbetsterapeuter som jobbar 

inom psykiatrin kan genom resultatet i denna studie fundera kring vikten av att utveckla 

ovanstående interventioner så de har ett större fokus på formandet av jaget och personens 

behov av att få vara sig själv i sina aktiviteter i livet redan i tidig vårdkontakt. Detta kan leda 

till att fokus succesivt förflyttas från kropp och mat, och istället byts ut mot det egna 

skapandet av jaget. 

  

I föreliggande studie framkom det tydligt att rollerna hos en ung kvinna har olika värden 

beroende på om hon är sjuk eller frisk från Anorexia nervosa. Arbetsterapeuter har stor 

kompetens inom roller och kan därav använda denna kompetens hos patienter med Anorexia 

för att hjälpa personen att komma ifrån sin sjukroll och för att börja uppskatta de vardagliga 

roller hon alltid har med sig. Det finns även en tidigare studie om roller hos personer med 

Anorexia nervosa som trycker på att arbetsterapeuter kan bidra i behandlingen av Anorexia 



35 

 

nervosa då arbetsterapeuter kan identifiera vilka behov personerna har för att kunna 

återhämta sig (Quiles-Cestari & Ribeiro, 2012).  

 

 

Slutsats 

 

I denna studie framkom det att deltagarna i studien efter tillfrisknande upplevde sig ha 

liknande aktiviteter som vid sjukdomstiden, men med förändrad mening. Det destruktiva 

beteendet de hade under sjukdomstiden byttes ut mot att deltagarna lyssnade på sin kropp 

som friska för att uppnå aktivitetsbalans. Deltagarna förklarade även att de idag är sig själv i 

sina roller och att de har lämnat sjukrollen de hade under sjukdomstiden bakom sig. 

Resultatet i denna studien ger ökad kunskap om hur kvinnor upplever livet efter 

tillfrisknande från Anorexia nervosa och hur de ser tillbaka på sjukdomstiden, med fokus på 

aktivitetsbalans och roller. Denna kunskap kan användas som resurs för arbetsterapeuter 

som arbetar med patienter som insjuknat i Anorexia nervosa. Studien ger kunskap om de två 

områdena, aktivitetsbalans och roller, men belyser inte vilka specifika interventioner som 

kan användas i patientkontakt med kvinnor som insjuknat i Anorexia nervosa. Denna studie 

ger en bra och basal första inblick i området som kan nyttjas som en grund till vidare studier 

som belyser och fokuserar på arbetsterapeutiska interventioner som kan vara lämpade i 

arbetet med personer som drabbats av Anorexia nervosa. 

 

Som tidigare nämnts är arbetsterapi inom Anorexia nervosa ett mycket outforskat område 

som kräver ytterligare forskning. Den forskning och kunskap som finns är gammal och 

behöver uppdateras med nyare och mer relevanta studier. I vidare forskning bör kunskapen 

inom området aktivitetsbalans fördjupas för att utforska vilka sorters aktiviteter personer 

med Anorexia nervosa sysselsätter sig med under sjukdomstiden och efter tillfrisknande. 

Meningen och betydelsen av dessa aktiviteter är ett viktigt och relevant fokusområde. Roller 

hos personer som lider av Anorexia nervosa är också högst väsentligt att studera vidare, då 

denna studie endast belyser åtta personers roller. Detta kan i framtida studier undersökas 

med hjälp av enkäter eller checklistor, och då på ett större urval. Dock har detta inte varit 

aktuellt i denna studie då författarna varit intresserade av att ta del av deltagarnas tankar och 

reflektioner och såg detta som ett viktigt första steg. Vidare studier kring arbetsterapi i 

koppling till Anorexia nervosa bör även väga in mäns tankar och reflektioner kring 
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sjukdomen, då denna studien endast inkluderade kvinnor. Därav kan det vara av intresse att 

göra denna studie i större omfattning utifrån ett arbetsterapeutisk fokus där båda könen är 

inkluderade, eller också utifrån ett manligt perspektiv.  
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att ligga på aktivitetsbalans och roller. Vi undrar om det finns någon här i gruppen som bor i 

Skåne, som varit sjuk i Anorexia nervosa och som varit frisk i minst tre år som skulle vara 
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Informationsbrev till studiedeltagare 

Hej! 

 

Stort tack för att du vill delta i vår studie “Aktivitetsbalans och roller ur ett nu- och 

dåtidsperspektiv hos kvinnor med Anorexia nervosa - en intervjustudie” 

 

Syftet med studien är att undersöka hur unga kvinnor som tillfrisknat från Anorexia nervosa 

upplever och beskriver sin aktivitetsbalans i vardagen och sina roller i jämförelse med under 

sjukdomstiden. Bakgrunden till detta är att Anorexia nervosa är ett mindre utforskat område 

inom arbetsterapi, men enormt viktigt. Eftersom det är hög risk för återfall inom de närmsta 

åren är perspektivet på hur livet ser ut efter tillfrisknande högst relevant. Intervjun kommer 

att ta max en timme och frågorna kommer bland annat handla om hur din vardag ser ut, 

vilka roller du har nu efter tillfrisknande jämfört med under sjukdomstiden, och om din 

aktivitetsbalans idag jämfört med när du var sjuk. Vi erbjuder att du själv föreslår plats för 

intervju. 

 

Med din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun. All insamlad data kommer att förvaras 

inlåst och det insamlade materialet du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill 

säga att ingen obehörig får tillgång till den. Inspelat material kommer att raderas efter att 

studien är avslutad. 

 

Vi kommer be dig att fylla i en samtyckesblankett vid intervjutillfället där du ger ditt 

godkännande för att medverka i studien. Ditt deltagande i studien är högst frivilligt och du 

kan när som helst under studiens gång med omedelbar verkan återta ditt samtycke utan att 

behöva ange något skäl. 

 

Om du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare. 

 

Ellen Farran-Lee 

Studerande Lunds Universitet 

ellen.farran-lee.316@student.lu.se 

Idha Gustafsson 

Studerande Lunds Universitet 

idha.gustafsson.690@student.lu.se 

Maria Haak 

Handledare kandidatuppsats 

Leg. Arbetsterapeut 

maria.haak@med.lu.se  

 

mailto:ellen.farran-lee.316@student.lu.se
mailto:idha.gustafsson.690@student.lu.se
mailto:maria.haak@med.lu.se
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19/2–2018 

 

 

 

 

 

 

Samtyckesblankett     

Jag har tagit del av informationen om studien “Aktivitetsbalans och roller ur ett nu- och 

dåtidsperspektiv hos kvinnor med Anorexia nervosa - en intervjustudie” 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som 

helst utan att behöva ange orsak.  

Jag har fått information om att intervjun kommer att spelas in och att de uppgifter som samlas in om 

mig kommer att behandlas konfidentiellt, på ett sådant sätt att min identitet inte kommer att avslöjas 

för obehöriga.  

 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien. 

 

 

Ort och datum_______________________________________________________ 

 

 

Förnamn och efternamn_______________________________________________ 

 

 

Adress_____________________________________________________________ 

 

 

Telefonnummer_____________________________________________________ 

 

 

Namnteckning_______________________________________________________ 

 

 

Ellen Farran-Lee 

Studerande Lunds Universitet 

ellen.farran-lee.316@student.lu.se 

Idha Gustafsson 

Studerande Lunds Universitet 

idha.gustafsson.690@student.lu.se 

Maria Haak 

Handledare kandidatuppsats 

Leg. Arbetsterapeut 

maria.haak@med.lu.se  

mailto:ellen.farran-lee.316@student.lu.se
mailto:idha.gustafsson.690@student.lu.se
mailto:maria.haak@med.lu.se
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Intervjuguide till studien “Aktivitetsbalans och roller ur ett nu- och 

dåtidsperspektiv hos kvinnor med Anorexia nervosa - en intervjustudie” 

 

1. Hur ser din vardag ut idag? 

 

Följdfråga: Upplever du dig ha en balans/obalans i de aktiviteter du utför? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Vad innebär aktivitetsbalans för dig? 

 

Följdfråga: Upplever du en balans mellan sådana aktiviteter du måste utföra och sådana 

aktiviteter du vill utföra? 

Följdfråga: (Om inte) Upplever du att du är över-/underaktiv?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Hur skulle du beskriva din vardag när du var sjuk? 

 

Följdfråga: Involverade du dig i aktiviteter som du inte involverar dig i längre? Om ja, 

vilka? Och varför engagerar du dig inte längre i de aktiviteterna? 

Följdfråga: Upplevde du aktivitetsbalans? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Om du skulle beskriva en vanlig dag i ditt liv när du var sjuk och en vanlig dag i ditt liv 

nu när du är frisk hur skulle dessa beskrivas då? Låt oss börja med en vanlig dag i ditt liv när 

du var sjuk. 

 

Följdfråga: Hur ser en vanlig dag ut idag när du är frisk? 

Följdfråga: Finns det några likheter/olikheter i de aktiviteter du utför nu jämfört med under 

sjukdomstiden? 

Följdfråga: Finns det några likheter/olikheter i tidsfördelningen på de aktiviteter du 

sysselsätter dig i nu jämfört med under sjukdomstiden? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Vilka viktiga roller har du i ditt liv idag?  

 

Följdfråga: Hur skulle du beskriva betydelsen av dessa roller för dig? 

Följdfråga: Såg dina roller likadana ut när du var sjuk, eller skiljer de sig åt? 

Följdfråga: Om ja, hur skulle du beskriva skillnaden på de roller du har idag och de roller 

du hade då? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Får vi återkomma om vi undrar något mer? Hur får vi kontakta dig i så fall? 

Har du några frågor eller funderingar är det bara att kontakta någon av oss via mail eller 

telefon. 


