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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som definierar sig som icke- 
heterosexuella och som tidigare behandlats för ätstörning beskriver en eventuell heteronorm samt 
andra normer inom den behandling de genomgått. Uppsatsen syftar vidare till att undersöka hur 

tidigare patienter med en normbrytande sexuell identitet beskriver vårdpersonals bemötande 
kopplat till sexuell läggning. Materialinsamlingen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer 
med personer som definierar sig som icke-heterosexuella och som har behandlats för ätstörning. 
Materialet har analyserats med hjälp av Grounded theory. Studien belyser situationer där 
heteronormen har synliggjorts samt tillfällen där andra normativa förväntningar varit märkbara 
under ätstörningsbehandling. I studien behandlas även behovet hos intervjupersonerna att i 
efterhand förstå sin egen situation och placera in sig själv i ett större sammanhang utifrån normer 
och samhälleliga förväntningar. Resultatet visar att heteronormativa antaganden kan identifieras 

och påverkar behandlingssituationen. Hur vårdpersonal förhåller sig till normer och i synnerhet 
heteronormen kan påverka hur patienten upplever behandlingssituationen och patientens val av 
att vara öppen kring sin sexualitet. Resultatet visar även en tendens att sätta den sexuella 
läggningen i relation till ätstörningen i reflektioner kring den egna sjukdomshistorien. 
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Inledning 
I denna kandidatuppsats kommer jag att undersöka hur tidigare ätstörningspatienter som ser sig 
själva som icke-heterosexuella beskriver vårdupplevelser samt hur normer och syn på sexuell 
identitet yttrar sig i behandling av ätstörning. Främst kommer jag att diskutera hur 
intervjupersonerna beskriver situationer där heteronormen samt andra normer synliggjorts i den 
vård som intervjupersonerna genomgått.  

Enligt Danielle MacDonald är den gängse bilden av vem som drabbas av ätstörning relativt 

snäv; den stereotypa ätstörningsdrabbade är en vit kvinna från medel- eller överklassen som är 
heterosexuell.  I och med att denna bild av vem den drabbade är existerar så utesluts automatiskt 
kvinnor som inte befinner sig inom denna kategori. Kunskapen om homo- och bisexuella 
kvinnor och deras sjukdomsupplevelser blir således begränsade.1  Detta innebär även att män 
också utesluts ur den vedertagna bilden av vem som drabbas av sjukdomen.  Enligt 
Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) är det svårt att bekräfta förekomsten bland män 
generellt, oavsett sexualitet, då mörkertalet är stort, men siffor visar att ca 10% av de som är 
drabbade av anorexi är män. Förekomst bland andra ätstörningsformer hos män är svårare att 

svara på då forskningen inte kommit så långt på det området. 2 Ytterligare en aspekt som kan 
problematisera bilden av vem som drabbas och kan försvåra för vissa grupper i behandling är att 
det i dagsläget saknas en uttalad genusmedvetenhet inom specialistvården i Sverige. Lucy 
Andersson, sexolog och behandlare på Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ), menar att en 
medvetenhet hos vårdpersonal om genus och normer skulle minska risken för återfall i ätstörning 
och underlätta för den drabbade att lära sig analysera omgivningen och sin situation. 3  

Utifrån den ovan presenterade bilden av personer som drabbas av ätstörning och 
otillräckligt genusarbete på ätstörningsenheterna tycks det möjligt att identifiera brister vad gäller 

normkritiskt förhållningsätt inom specialistvården.  
Under arbetet med min B-uppsats låg mitt fokus på friskhetsprocessen vid ätstörning 

kopplat till genus och identitet.  Under det arbetet framkom det under intervjuerna med 
intervjupersonerna, men även i samtal med vänner, en viss upplevd fyrkantighet gällande 
ätstörningsvården och att normer beskrevs som relativt fasta. Efter att ett flertal personer hade 
delgett mig information som låg utanför mitt B-uppsatsarbete bestämde jag mig för att denna 
fråga behövde undersökas närmare och är således fokus i denna kandidatuppsats.  

Uppsatsen är upplagd på följande sätt; jag kommer att presentera syfte och 

problemformulering nedan. Sedan kommer jag kort att beskriva ätstörning, uppkomst av 
sjukdom och behandling. Detta följs sedan av de teorier som jag använder mig av i studien samt 
tidigare forskning gällande sexuell läggning, hälsa och relation till kropp kopplat till ätstörning. 
Sedan presenterar jag hur jag gått till väga för att samla in empiri samt min valda analysmetod. 

                                                
1 Danielle E. MacDonald, ”Impossible Bodies, Invisible Battles: Feminist Perspectives on the Psychological Research 
2 http://www.atstorning.se/har-jag-en-atstorning-2/fragor-svar-2/atstorningar-i-siffror/ (2014-04-29) 
3 feministisktperspektiv.se/2011/08/26/atstorningsvarden-saknar-genusperspektiv/ (2015-04-01) 
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Vidare presenteras resultatet av det som framkommit i intervjuerna kopplat till de teorier jag 
använder mig av samt tidigare forskning. Studien avslutas med en diskussion av analysdelen.  

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personer som definierar sig som icke- 
heterosexuella och som tidigare behandlats för ätstörning beskriver en eventuell heteronorm samt 
andra normer inom den behandling de genomgått. Uppsatsen syftar vidare till att undersöka hur 
tidigare patienter med en normbrytande sexuell identitet beskriver vårdpersonals bemötande 

kopplat till sexuell läggning. 
Frågeställningar:  

• Hur beskriver tidigare patienter att de blivit bemötta av vården utifrån sin sexuella 
läggning? 

• Hur beskriver intervjupersonerna att heteronormen och andra normer tagit sig utryck i 

behandling?  

• Kan icke-heterosexualitet, utifrån intervjupersonernas resonemang, ses som en av 
orsakerna till att en person drabbas av en ätstörning?  

Ätstörning  
I dag är ca 100.000 personer drabbade av en ätstörning i Sverige.4 Ätstörning är en komplicerad 
sjukdom och uppkomsten av ätstörning antas bero på flera sociala, biologiska och psykologiska 
faktorer. Orsakerna behöver kombineras med en utlösande faktor som i sin tur leder till ett 
minskat matintag hos personen. En studie som David Clinton, Ingemar Engström & Claes 
Norring nämner visar att flickor som bantar löper åtta gånger större risk att drabbas än flickor 
som inte bantar. För att bantningen ska leda till en ätstörning behöver det dock finnas en genetisk 

sårbarhet och känslighet som gör att sjukdomen kan utvecklas hos individen.5  
De diagnoser som använts i dag är Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, 

Hetsätningsstörning och Ätstörning utan närmare specifikation (UNS), där UNS är den största 
gruppen och anorexi är den diagnos som är minst vanligt förekommande. 6 7 UNS kan likna 
anorexi eller bulimi i sin form men diagnosen innebär att patienten inte uppfyller alla 
diagnoskriterier för anorexi respektive bulimi. 8  Anorexi innebär kort att patienten reducerar sitt 

                                                
4 www.atstorning.se/har-jag-en-atstorning-2/fragor-svar-2/atstorningar-i-siffror/ (2015-04-29) 
5 David Clinton, Ingemar Engström & Claes Norring i ”Uppkomst och utveckling av ätstörningar: ett 

multifunktionellt synsätt” i Ätstörningar: bakgrund och aktuella behandlingsmetoder, red. David Clinton & Claes Norring 

(Stockholm 2012) s. 73 
6 Denna beskrivning utgår från DSM-IV[diagnostisk manual], DSM-V kom ut på svenska vid årsskiftet 2015, men är 

i dagsläget inte implementerad i den svenska ätstörningsvården. 
7 Claes Norring & David Clinton, ”Diagnostik och bedömning” i Ätstörningar: bakgrund och aktuella behandlingsmetoder, 

red. David Clinton & Claes Norring (Stockholm 2012) s. 28ff 
8 www.atstorning.se/har-jag-en-atstorning-2/fragor-svar-2/om-diagnoser/ (2015-05-10) 
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matintag och äter väldigt kontrollerat. I problematiken ligger även en stark rädsla för att gå upp i 
vikt. Bulimi innebär i korthet att den drabbade har perioder av hetsätning där personen tappar 
”kontrollen” över sitt ätande kombinerat med någon form av kompensatoriskt beteende i form 

av kräkningar, laxering och/eller träning. Hetsätningstörning liknar bulimi på så vis att den 
drabbade innehar perioder av hetsätning men utan ett regelbundet kompensatoriskt beteende. 9 
Personer som är drabbade av olika typer av ätstörningsproblematik är mer lika varandra än vad 
de är olika, något som ofta glöms bort.10 Förutom negativa tankar kopplade till den egna kroppen 
och sig själv som person samt hur andra ska se på en som individ ingår oftast ångest, depression, 
självdestruktivitet, suicidala tankar eller rädsla för sociala sammanhang i sjukdomsbilden för 
samtliga ätstörningsproblematiker.11  

Eftersom sjukdomen är komplex behövs även olika former av behandling för att kunna 

möta patienten utifrån hens behov, ålder och situation. Om patienten är yngre går ofta hela 
familjen i behandling. De vårdformer som används i dag är öppenvård, dagvård och slutenvård. 12 
Dagvårdsbehandlingens upplägg kan variera mellan enheter och vårdformen innebär att patienten 
befinner sig på enheten under dagtid, intar vissa av dygnets måltider där samt har behandlande 
samtal enskilt och i grupp. På vissa enheter förekommer andra behandlande inslag så som musik-, 
bild- eller dansterapi.13 En viktig del i behandling av ätstörning är att normalisera ätandet.14 

I dag finns ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling; Riksät, som syftar till 
organiserad uppföljning av vård, metoder samt resultat. Riksät har även till uppgift att skapa ett 

relevant underlag för att kvalitetssäkra och utveckla vården. Registret behandlar utfall av 
vårdinsatser och patienters upplevelser av vård. 15 De skattningsskalor som inkluderas är främst 
frågor som riktar in sig på specifik ätstörningsproblematik samt relation till kropp och ätande.16 I 
formulären som används vid nyregistrering av patienter finns exempelvis frågor om patientens 
huvudsakliga sysselsättning, boendeform, suicidförsök eller tankar och eventuell 
självskadeproblematik.17  

Det finns en diskussion om vad begreppen friskt och sjukt innebär och hur dessa kan 
förstås. Jag är själv delaktig i den diskussionen utifrån den tjänst jag har parallellt med studierna. 

Ätstörning och friskhet går att definiera på olika sätt. Utifrån vårdens diagnoskriterier blir en 
person friskförklarad om individen inte uppnår diagnoskriterierna längre samt att det ofta pratas 
                                                
9 Norring & Clinton s. 28ff 
10 Ibid, s.35 
11 Ibid, s. 33 
12  Ulf Wallin, ”Behandling av barn med ätstörning” i Ätstörningar: bakgrund och aktuella behandlingsmetoder, red. David 

Clinton & Claes Norring, (Stockholm 2012) s. 117 
13 http://www.atstorning.se/behandling-2/behandlingsformer/dagvard/ (2015-05-10) 
14 Bruno Hägglöf, ”Somatiska aspekter vid anorexia och bulimia nervosa” i Ätstörningar: bakgrund och aktuella 

behandlingsmetoder, red. David Clinton & Claes Norring (Stockholm 2012) s. 107 
15 http://www.psykiatriregister.se/content/riksät-0 (2015-04-28) 
16 http://www.psykiatriregister.se/sites/default/files/documents/EDE-Q-SVENSK.pdf (2015-05-12) 
17http://www.psykiatriregister.se/sites/default/files/documents/RIKSÄT%20Nyregistrering%20ver%201%200.pdf 

(2015-04-28) 
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om friskhet i termer av tillfrisknande.18 Så som jag personligen använder ätstörning och friskhet 
som begrepp är att ätstörning är en psykisk sjukdom, där mycket av problematiken sitter i tanken 
och i relationen till sig själv och sin kropp. Sjukdomen medför fysiska symtom samt tar sig 

uttryck i konkreta handlingar via relationen till mat, ätande, träning och/eller andra former av 
kompensatoriskt beteende, exempelvis kräkningar. Friskhet för mig handlar både om att det går 
att bli frisk utifrån diagnoskriterierna samt att det går att bli helt fri från tankarna, något som är 
en ganska stor del av sjukdomen.  

Teori 
Jag utgår från teorier om genus och heteronormativitet och använder mig av dessa i 
analysavsnittet. Genuskonstruktioner och heteronorm hör ihop, påverkar varandra och bidrar 
tillsammans till den struktur som heteronormativitet vill pålysa; att kvinnor ska ingå sexuella 
relationer med män och tvärt om samt att kvinnor och män har vissa mallar att leva efter.  

Genus 
Det ofta använda Simone de Beauvoir-citatet ” Man föds inte till kvinna, man blir det.” inringar 
teorin om könet som socialt konstruerat; att vara ”man” eller ”kvinna” är inget förutbestämt av 
naturen.19 Begreppet genus används således för att beskriva och synliggöra hur kön formas och 
konstrueras socialt.  Genom att använda genus som begrepp kan vi tydligare se och förstå kön 
som något som görs och skapas, inte något en person är.20 I vardagen tar vi genuspraktiker oftast 

för givet och vi ser i regel direkt om en person är man eller kvinna genom att tolka deras kroppar. 
Det är först när någon bryter mot normen om hur en kvinna eller man ska bete sig eller ser ut 
som konstruktionen av kön, alltså genus, blir synlig. Dessa föreställningar om kön och vad som 
är lämpligt beteende för respektive kön är inte bra ett resultat av människans konstruktion av kön 
utan hjälper även till att upprätthålla och skapa skillnader.21  När vi inte kan kategorisera in en 
person i respektive kön blir vi i regel förvirrade och det blir vid sådana situationer påtagligt att 
människan i regel inte kan relatera till en i individ som just människa utan att det finns ett stort 
behov av att kategorisera en person utifrån kön.22 Vi som individer är även själva med och 

påverkar detta konstruerande av oss själva och det kön som vi identifierar oss som och intar på så 
sätt en plats i genusordningen alternativt förhåller oss till den plats som vi blivit tilldelade. 23  

Genus kan skilja sig markant åt beroende på vilken kontext det gäller. Dock är 
genuskoderna inte fasta utan befinner sig i ständig förändring, precis som andra strukturer är 
                                                
18  David Clinton & Claes Norring, ”Förlopp, utfall och prognos” i Ätstörningar: bakgrund och aktuella behandlingsmetoder, 

red. David Clinton & Claes Norring (Stockholm 2012) s. 55 
19 Raewyn Connell, Om genus (Göteborg, 2009), s.18 
20 Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomsson, Att göra kön: om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män (Stockholm, 

2003) s. 16 
21 Connell, s.17 
22 Elvin-Nowak & Thomsson, s. 104 
23 Connell s. 19 
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genus mångfacetterat och reproduceras i sociala sammanhang. 24 Genus är bland annat kopplat 
kroppen och hur kroppen används i vardagslivet.25 Om jag tar yrkesval som exempel, där kan 
kropp och genus bli extra påtagligt och det finns yrken som människan gärna kodar som manliga 

eller kvinnliga. För en flygvärdinna eller servitris ingår det mer eller mindre i yrket att vara 
feminin, medan det för en förskollärare finns en förväntan om att utstråla trygghet och 
moderlighet. Detsamma gäller manligt kodade yrken som exempelvis hantverkare där det finns 
förväntningar på att kroppen framförs på ett maskulint sätt.26 Sexualitet och genus är också tätt 
sammankopplat, exempelvis anses en ”riktig man” vara heterosexuell och en ”riktig kvinna” är 
även hon heterosexuell, dock lite mindre sexuell.27 Detta innebär att heterosexualiteten är en 
parameter som är med och konstruerar kön. En annan byggsten i genuskonstruktionen kvinna är 
moderskapet och att det ses som en ”naturlig” del i en kvinnas vuxna liv.28  

Heteronormativitet 
Heteronormativitet har sitt ursprung i främst queerteori, i den här uppsatsen utgår jag dock inte 
från queerteori i övrigt utan använder specifikt teorin om heteronormativitet och dess innebörd.  

Inom samhällsvetenskapen används en rad olika sociala organiseringar för att angripa och 
synliggöra strukturer, exempelvis genus och norm. 29 Normbegreppet används i regel för att 
förklara ett socialt regelsystem. Normen blir oftast osynliggjord fram till att någon eller något 
bryter denna fastställda ”regel” och det är först då vi ser att det är en norm. Normalitet är känslan 
av trygghet som tillkommer när en individ tillhör den grupp eller utför handlingar som inte 
avviker från den allmänna bilden om hur en person bör bete sig, klä sig eller prata.  Normativitet 
utformar således det maktsystem som upprätthåller normen. Som exempel, är heterosexualitet 
rent statistiskt sett den sexualitet som är mest förekommande, men det är heteronormativiteten 

som skapar dess status och utgör normen, inte heterosexualiteten i sig.30  
Heteronormativitet som begrepp används för att synliggöra hur exempelvis intuitioner, 

lagar och strukturer upprätthåller heterosexualiteten som norm och det enda rätta sättet att leva. 
Heteronormativitet tar sig olika utryck som dessutom varierar över tid och plats. Tidigare 
synliggjordes heteronormen exempelvis genom att homosexualitet var sjukdomsklassat. Genom 
att använda begreppet heteronormativitet istället för heterosexualitet menar Fanny Ambjörnsson 
att normsystemet synliggörs, eftersom det är den normskapande mekanismen som undersöks och 
inte enskilda personers sexuella läggning.31  Det är dock viktigt att påpeka att heteronormativitet 

                                                
24 Connell, s. 25f 
25 Ibid, s.23 
26 Elvin-Nowak & Thomsson, s. 193f 
27 Ibid, s. 83 
28 Anne Woollett & Mary Boyle, ”Reproduction, women’s lives and subjectivities” i Feminism & Psychology, 10 

(2000:3), s. 309 
29 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer (Stockholm, 2006) s.52 
30 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm, 2002) s.101 
31 Ambjörnsson, s.52 
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inte enbart drabbar personer som definierar sig som icke-heterosexuella utan påverkar även 
heterosexuellas livsval, kärleksrelationer eller syn på sig själva. Normen inkluderar även att den 
heterosexuella praktiken ska göras och levas efter på ”rätt” sätt.  Således syftar denna norm på att 

varje vuxen individ bör leva i en heterosexuell relation för att det ska betraktas som att individens 
liv är tillfredställande. 32  

Tidigare forskning 
Majoriteten av den forskning som rör ätstörningsområdet är till största delen kvantitativ och 

behandlar främst orsaker, upplevelser av sjukdom, påverkansfaktorer samt behandlingsmetoder 
och resultat. Det finns en del studier där fokus är på icke-heterosexuellas erfarenhet av somatisk 
vård, det vill säga den medicinska, fysiska och kroppsliga vården, jag har även funnit ett antal 
studier inom det fält som benämns på engelska som ”lesbian and gay studies” där icke-
heterosexuella personers relation till kropp, ätande och ätstörning behandlas. Den forskning som 
presenteras nedan är en kombination av två forskningsfält, dels det medicinska området samt 
från ”lesbian and gay studies.”  

Psykisk hälsa, hälsa och bemötande i vård  
Redan 2005 påpekade Folkhälsoinstitutet (idag Folkhälsomyndigheten) att den psykiska ohälsan 
bland icke-heterosexuella personer är dubbelt så stor jämfört med den heterosexuella 
befolkningens psykiska välbefinnande.33 Fem år senare kunde Ungdomsstyrelsen (i dag 

Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor) presenterar liknande resultat som säger att 
homo- och bisexuella, trans- och queera ungdomar (hbtq-ungdomar) generellt sätt har sämre 
hälsa. Det rör sig främst om sämre psykisk hälsa samt ett riskbruk av alkohol och droger. Icke-
heterosexuella utsätts även i högre grad av kränkningar. Dock är siffrorna svåra att säkerställa då 
svarsresultaten är bristande.34 I dessa rapporter är det även svårt att utläsa vad som inkluderas i 
psykisk ohälsa eller sämre psykiskt välbefinnande, men det är möjligt att konstatera att hbtq-
personer mår generellt sätt sämre än heterosexuella, oavsett ålder. Gerd Röndahl har i sin 
avhandling undersökt vårdpersonals attityder till homosexuella men även homosexuell 

vårdpersonals erfarenheter av sitt yrkesliv kopplat till sexualiteten samt icke-heterosexuella 
patienters upplevelser av vård och bemötande inom vården. Röndahl visar att majoriteten av den 
intervjuade heterosexuella vårdpersonalen visade på en positiv attityd till homosexuella och 
flertalet av denna grupp tänker att de bemöter alla patienter på ett neutralt sätt. 35 Samtidigt delger 

                                                
32 Lissa Nordin, ”När man inte vill vara själv: om vådan att vara ensamstående man i norrländsk glesbygd” i 

Queersverige, red. Don Kulick (Stockholm, 2005) s.26  
33 Statens Folkhälsoinstitut, Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation– Återrapportering av regeringsuppdrag att 

undersöka och analysera hälsosituationen bland hbt-personer (2005) s. 20 
34 Ungdomsstyrelsen, Hon, hen, han, (2010)  s. 29 
35 Gerd Röndahl, Heteronormativity in a Nursing Context: Attitudes toward Homosexuality and Experiences of Lesbians and Gay 

Men, (Uppsala, 2005) s. 34 
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den grupp patienter som intervjuats för studien det motsatta, nämligen att de behövt förklara att 
de inte är heterosexuella, exempelvis har det uppstått situationer där vårdpersonalen frågat 
patienten om hens partner och använt ord som ”könat” deras partner. De intervjuade patienterna 

har även mött vårdpersonal som de upplevt som nervösa i samband med att vårdpersonalen fått 
reda på att patienten är homosexuell, något som intervjupersonerna tolkat som att 
vårdpersonalen varit rädd för att de ska bemöta dem på ”fel” sätt. 36 Även ålder på 
vårdpersonalen, enligt Röndahl är en bidragande faktor i hur icke-heterosexuellas inställning till 
vårdsituationer och möten med vårdpersonal yttrat sig. Yngre vårdpersonal beskrivs som mer 
öppna och att de visat på större förståelse som resulterat i ett positivare vårdmöte än med den 
äldre generationen vårdpersonal. 37  

Ätstörning och relation till kropp kopplat till icke-heterosexualitet  
Naomi Wolf som diskuterar ätstörning utifrån en feministisk ingång och menar att samhället idag 
mer eller mindre tjänar på att kvinnor lägger stort fokus på sin kropp. Hon drar parallellen mellan 
rösträtt och kroppsidealet och menar att i samband med att kvinnor kom utanför hemmet och 

började inta ett manligt fält skapades en ny korsett för kvinnan att passa in i. Innan hade hemmet 
varit kvinnans lott och boja men i och med kvinnans frigörelse kunde inte längre hemmet spela 
den rollen för att upprätthålla någon form av social ordning mellan kön.38 Detta kan vara en 
pusselbit till uppkomst av ätstörning hos kvinnor men denna förklaringsmodell utesluter helt 
män och mäns orsaker till att drabbas. Sjukdomen grundar sig inte enbart i missnöje om den egna 
kroppen eller idealens påtryckningar utanpå en rad olika faktorer som behöver samspela med 
varandra för att någon ska drabbas av en ätstörning. Således kan inte ideal kopplat till kropp stå 
som enskild orsak till att en person drabbas av en ätstörning.  

En annan tolkning av ätstörningsproblematik ges av Mac Donald som menar att 
ätstörningar hos icke-heterosexuella kvinnor kan förstås som ett verktyg för att hantera någon 
form av tidigare trauma eller diskriminering kopplat till sexuell läggning. Dessa erfarenheter delar 
många icke-heterosexuella kvinnor som drabbas av ätstörning, sjukdomen blir snarare en reaktion 
på händelser personen råkat ut för i livet än som ett svar på rådande skönhetsideal. För att förstå 
den drabbade fullt ut menar MacDonald att det behövs en ökad förståelse för riskfaktorer som är 
specifika för denna grupp. 39  

Enligt min tolkning av MacDonalds resonemang ovan och Clinton, Engström, Norrings 

resonemang om att orsakerna till en ätstörning bygger förståelsen av insjuknande i ätstörning på 
flera sociala och psykologiska faktorer i kombination med en genetisk sårbarhet. 40  På så vis kan 

                                                
36 Röndahl, s. 38f 
37 Gerd Röndahl, ”Lesbian’s and gay men’s narratives about attitudes in nursing ”i Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 23 (2009:1) s.149 
38 Naomi Wolf, Skönhetsmyten: hur föreställningar om skönhet används mot kvinnor (Stockholm, 1992) s. 181 
39 MacDonald, s. 455 
40 Clinton, Engström & Norring s.73 
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ätstörning och orsakerna till insjuknandet främst förstås som en reaktion på livet och att 
sjukdomen blir en överlevnadsstrategi, oavsett personens sexuella identitet.  

Kopplingen mellan kroppsideal, sexuell identitet och ätstörningsproblematik i tidigare 

forskning är dock mycket komplex och delvis oklar. Å ena sidan finns det studier som visar att 
det inte finns någon direkt skillnad mellan heterosexuella och icke-heterosexuella kvinnors 
uppfattning av och relation till kroppsstorlek och kroppsmissnöje.41 När det gäller män som 
grupp visar tidigare studier att ätstörning är vanligare bland icke-heterosexuella män jämförelsevis 
med heterosexuella män.42 Andra forskare hävdar att hbtq-communityt är mer tolerant i relation 
till kropp och att det inte finns samma tryck på icke-heterosexuella kvinnor att vara smala. 43 
Caroline J Huxley, Victoria Clarke och Emma Halliwell menar att i och med att denna 
föreställning existerar undviker många icke-heterosexuella kvinnor att diskutera kroppsoro med 

varandra. Detta leder till en felaktig bild av att homo-och bisexuella kvinnor innehar mindre 
kroppsrelaterat missnöje. Samtidigt visar MacDonalds studie att grogrunden för sjukdomen kan 
finnas i händelser som är kopplade till den sexuella läggningen på ett eller annat sätt. Något som 
Rebecca Jones & Helen Malsons resultat bekräftar, nämligen att insjuknandet i en ätstörning kan 
kopplas ihop med den sexuella identiteten och att sjukdomen blir ett sätt att hantera 
heteronormativa förväntningar. 44  

När det gäller ätstörning och specifika diagnoser påvisar, som sagt, vissa tidigare studier att 
skillnaden mellan icke-heterosexuella kvinnor och heterosexuella kvinnor inte är så stor, båda 

grupperna verkar löpa lika stor risk att drabbas av ätstörning, dock finns en skillnad i vilken 
diagnos personerna får. Det finns en större representativitet av bulimidiagnoser bland 
homosexuella kvinnor. 45 Jones & Malson beskriver exempelvis att risken och förekomsten är lika 
stor oavsett sexualitet och visar även på en dubbelhet, nämligen att vissa hävdar att 
homosexualitet kan vara en skyddande faktor, medan det samtidigt finns en annan bild av att det 
inte är en skyddande faktor eftersom icke-heterosexuella kvinnor fortfarande utsätts för 
heteronormativa ideal.46 Sammanfattningsvis kan sägas att det finns för lite forskning gjord på 
detta område för att ge en tydlig, skarp och säkerställd bild.   

                                                
41 Caroline J Huxley, Victoria Clarke & Emma Halliwell, ”A qualitative exploration of whether lesbian and bisexual 

women are ‘protected’ from sociocultural pressure to be thin” i Journal of Health Psychology, 19 (2014:2) s. 274 
42 Matthew B. Feldman, Ilan H. Meyer, ” Eating Disorders in Diverse Lesbian, Gay, and Bisexual Populations” i 

International Journal of Eating Disorders, 40 (2007:3) s. 224 
43 Huxley, Clarke & Halliwell, s. 274 
44 Rebecca Jones & Helen Malson, ”A critical exploration of lesbian perspectives on eating disorders” i Psychology and 

Sexuality, 4 (2013:1) s 68 
45 Ibid, s. 63f 
46  Ibid, s. 64 
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Material och metod 
I följande stycke presenterar jag hur jag gått tillväga gällande materialinsamling samt angripandet 
av materialet i sig.  Studien är kvalitativ och bygger på sex semistrukturerade intervjuer. I analysen 
av materialet har jag använt mig av delar av de verktyg som ingår i Grounded theory (GT.)  

Urval 
 Studien baseras på ett så kallat snöbollsurval som är en variant av bekvämlighetsurval.47 Mitt 
tillvägagångsätt var följande; jag började med att sätta upp kriterier för vilka jag sökte, i detta fall 
homo- eller bisexuella personer som tidigare haft en ätstörning, befunnit sig inom vård och varit 
friska sen minst ett år tillbaka. Valet av en årsgräns har främst handlad om att jag ser det som 
positivt med distans till den egna vårdhistorien hos intervjupersonerna i detta sammanhang.  

För att hitta intervjupersoner fick jag bland annat möjlighet att söka intervjupersoner via 
flera ideella organisationers kanaler på sociala medier och dessa inlägg spreds sedan vidare av 
privatpersoner. De ideella organisationerna arbetar bland annat stödjande och informerande 
gällande ätstörningsfrågor respektive med hbtq-frågor. De ideella organisationerna arbetar bland 
annat stödjande och informerande gällande ätstörningsfrågor respektive med hbtq-frågor. Många 
som kommer i kontakt med dessa kanaler har tidigare egen sjukdomserfarenhet alternativt någon 
koppling inom hbtq-området. Jag valde att använda mig av båda ingångarna för att nå så många 
som möjligt. Det som gör att mitt tillvägagångsätt i viss mån angränsar till bekvämlighetsurvalet, 

som innebär att forskaren använder sig av personer som finns tillgängliga är att jag använde mig 
av kanaler där många personer som tidigare varit drabbade av ätstörning sökt sig till och kanaler 
där hbtq-personer söker sig till. 48 Jag postade även själv en kortare variant av de 
informationsbrev som skrivits med anledning av studien som var mer anpassad för sociala medier 
än originalbrevet. Texten postades i forum på nätet där jag vet att många hbtq-personer befinner 
sig, texten postades även i mitt privata flöde i sociala medier och har delats vidare ett flertal 
gånger. På så vis fick jag bollen i rullning, de som varit intresserade har sedan kontakta mig och 
fick ta del av informationsbrevet i sin helhet.  

Det visade sig dock vara svårt att rekrytera intervjupersoner som uppfyllde samtliga 
kriterier som jag satt upp så jag beslutade mig för att ta bort årsgränsen gällande friskhet och söka 
efter personer som definierade sig som icke-heterosexuella, tidigare haft en ätstörning och 
genomgått och avslutat behandling. I och med denna förändring i kriterier fick jag ändra mitt 
informationsbrev så att det stämde överens med de nya uppsatta kriterierna. Då jag fortfarande 
inte fått in tillräckligt många intresserade efter denna korrigering beslutade jag mig för att 
använda ett regelrätt bekvämlighetsurval, nämligen att använda mig av intervjupersoner som finns 
i mitt privata nätverk och som stämmer in på mina kriterier.  

                                                
47 Allan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö 2011) s. 196 
48 Ibid, s. 194 
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I början av mitt sökande efter intervjupersoner hade jag inga kriterier gällande kön, 
förutom att jag sökte cis-personer. Cis är latin för ”på samma sida” och avser en person vars 
juridiska och biologiska kön samt könsuttryck är linjärt, personen passerar alltså som de kön hen 

själv definierar sig som både bland allmänhet och i juridisk bemärkelse. 49 Jag ser transfrågor som 
en för stor fråga att behandla tillsammans med sexuell identitet i en kandidatuppsats och jag såg 
en risk att resultatet skulle bli spetigt med att inkludera könsidentitet kopplat till ätstörning då 
ämnet förtjänar en egen uppsats. Utfallet blev dock enbart kvinnor, något som i sig inte är 
förvånande om jag jämför med statistiken över fördelningen av drabbade kopplat till kön. Jag 
sökte inte heller erfarenheter efter specifika ätstörningsdiagnoser men fick ett utfall av majoritet 
ätstörning av självsvältskaraktär.  

Rekryteringsprocessen resulterade i sex intervjuer och här följer en kortare presentation av 

intervjupersonerna, namnen är fingerade.  
Alma är i 25-årsåldern och definierar sig som bisexuell, i dag lever hon ihop med en kvinna. 
Alma har varit diagnostiserad med ätstörning utan närmare specifikation (UNS) och har 
behandlats genom akutvård, dagvård och öppenvård.  
Meja är i 20-årsåldern och definierar sig som bisexuell, har haft anorexidiagnos samt UNS. Hon 
har behandlads inom öppenvård och dagvård som gick i intervall.  
Julia är i 30-årsåldern och definierar sig i dag som homosexuell och varit drabbad av anorexi.  
Hon har behandlats inom öppenvård, dagvård och slutenvård samt en privat samtalskontakt. 

Lovisa är i 30-årsåldern och definierar sig som bisexuell, har varit diagnostiserad med anorexi 
och bulimi samt vårdats främst på slutenvårdsavdelningar inom barn- och ungdomspsykiatrin 
(bup), vuxenpsykiatrin samt en kortare period inom öppenvård på bup.   
Agnes är i 25-årsåldern och undviker helst frågan om definition på sin sexualitet men är bekväm 
med ordet icke-hetero. Hon har blivit diagnostiserad med anorexi och har behandlads inom 
slutenvård, öppenvård samt genomgått privat behandling. 
Lova är i 30-årsåldern. Hon undviker att definiera sin sexualitet men är gift med en kvinna. Hon 
har haft UNS och anorexi som diagnoser och behandlats i öppenvård, dagvård och slutenvård. 

Intervjuer och transkribering 
Vid intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide som fokuserade på frågor gällande specifika 
händelser, terapi eller läkarsamtal som intervjupersonerna deltagit i under sin behandlingsperiod, 

samt andra former av möten eller vardagliga samtal med vårdpersonal som intervjupersonerna 
träffat under den period som de behandlats för ätstörning. Frågorna var öppna i sin form och det 
fanns utrymme från min sida att ställa följdfrågor och fördjupande frågor. I Intervjuerna 
koncentrerade jag mig på de berättelser och händelser som varje enskild person delade med sig 
av. 50 En intervju genomfördes genom att jag och intervjupersonen träffades, resterande 
intervjuer har genomförts med hjälp av Skype och Skypes videosamtalsfunktion, på så vis har jag 

                                                
49 www.rfsl.se/?p=410 (2015-05-05) 
50 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2009) s.169 
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även tillskansat mig ickeverbala aspekter exempelvis kroppsspråk. Det ickeverbala har inte 
analyserats närmare men jag ser en fördel i att jag och den intervjuade kunde se varandra under 
intervjun. När det gäller datorstödda intervjuer över lag, främst intervjusituationer där chatt eller 

mail används som verktyg så är det i regel lättare att ta upp ämnen som kan uppfattas som svåra 
eller känsliga.51  Skype skapar en viss distans så som mail eller chatt gör, dock med skillnaden att 
jag och den intervjuade kunde se varandra. Denna distans ser jag som positiv, valet att använda 
Skype har främst handlat om att göra det möjligt att genomföra intervjuer oavsett var i landet 
intervjupersonen bor. Genom mitt val kom andra positiva effekter, exempelvis distansen som 
kan vara en bidragande orsak till att det kan vara lättare att öppna upp och prata om ämnen som 
kan ses som svåra. Samtliga intervjuer har spelats in i sin helhet och sedan transkriberats i sin 
helhet och ordagrant. I de citat som används i analysdelen har jag dock tagit mig friheten, för 

läsvänlighetens skull, att plocka bort exempelvis ljudmarkeringar, upprepningar och korrigerat 
grammatik på ett fåtal ställen. Vid två av intervjuerna hade jag problem med tekniken, exempelvis 
påbörjades en intervju via Skype men fick avslutas halvvägs in på grund av att 
internetuppkopplingen kom och gick, resten av intervjun gjordes via telefonens högtalarfunktion 
för att det skulle kunna spelas in. Dessa tekniska problem resulterade dels i svårigheter med 
transkribering men även att en del tid gick åt till att få ordning på tekniken för att kunna 
genomföra intervjuerna. Dock var det inte enbart negativt då detta resulterade i en del skratt och 
bidrog till att intervjuerna blev tämligen avslappnade i sin karaktär.  

Eftersom ett av kriterierna för att medverka i studien varit att den intervjuade ska ha 
avslutat sin behandling för ätstörning vid intervjutillfället är det en retrospektiv studie. Detta 
innebär således en risk för att att delar av den information som jag fått via intervjuerna kan vara 
efterkonstruerad eller att intervjupersonen inte mins en specifik händelse fullt ut. Samtidigt har 
det varit viktigt för mig som intervjuare att intervjupersonerna hade avslutat sin huvudbehandling 
för ätstörning vid intervjutillfället, en fråga som jag snarare härleder till mitt etiska tänkande 
gällande denna studie. 

Analysmetod  
För att angripa empirin har jag använt mig av tekniker som härstammar från GT. De verktyg som 
jag främst har tagit fasta på och använt mig av för att bryta ner det insamlade materialet är; 
scanning, kodning och indelande i kategorier. 52   

GT används av flertalet kvalitativa praktiker och detta har lett till att det finns en rad olika 
uppfattningar och åsikter om hur metoden bäst används. Metoden är omdiskuterad och dess 
grundare Strauss och Glaser definierar metoden på vitt skilda sätt. Samtidigt som metoden syftar 
till att skapa ett kreativt organiserande finns samtidigt en rad regler för hur den ska praktiseras 

                                                
51 Kvale & Brinkmann, s. 156 
52 Juliet M Corbin & Anselm L Strauss Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory 

(Thousand Oaks, 2008) s. 65f 
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och användas.53  Jag är medveten om denna diskussion som förekommer angående GT och väljer 
att inspireras av metoden och främst använda dess verktyg för att bryta ner min empiri. Det jag 
har tagit fasta på är att samla och utveckla idéer kring mitt fält och försöka fånga komplexiteten i 

det hela, något som enligt Gunilla Guvå och Ingrid Hylander görs genom att separera mönster av 
processer som samverkar, något som till en början kan verka svårfångat. Ansatsen, i sin 
fullständiga struktur, syftar till att hitta nya teoretiska förklaringsmodeller för sitt fält. 54 GT kan 
även användas för att undersöka generella händelseförlopp eller undersöka sociala processer.55 I 
mitt fall har det sistnämnda varit mest intressant. 

Jag har utgått och hämtat inspiration från den variant av GT som Juliet Corbin & Anselm 
Strauss arbetat fram. För nerbrytningsprocessen har jag använt mig av scanning, kodning och 
kategorisering som jag nämnt ovan. Jag har använt mig av ordbehandlingsprogrammets verktyg 

för understrykning av text när jag scannade materialet. Jag strök under ord som jag ansåg var 
extra intressanta och talande för mitt material samt det som jag kunde se som relevant för mina 
frågeställningar. De scannade orden omformades sedan till koder, för att koda använde jag 
verktyget för kommentarer som ordbehandlingsprogrammet innehar, koderna fick namn så som; 
heterokroppssfokus, självdriva, och efterbehov. Jag ”klippte” och ”klistrade” i 
ordbehandlingsprogrammet och sammanfogade koderna som berörde samma ämnen, de har 
således blivit kategorier som analysens rubriker är uppbyggd efter.  Kategorierna har fått namn 
som visar på ett aktivt ”görande” bland annat för att tydliggöra att det är en process som sker.  

Under hela processen har jag även ställt frågor till materialet, exempelvis Vad handlar det här om? 
Vad säger det här? eller Vad ser jag i detta? 

 Jag utförde intervjuer, transkriberade samt påbörjade scanning och kodning parallellt och 
jag har märkt att mitt analysarbete startade redan vid första intervjun. Arbetet med att identifiera 
kategorier utifrån de koder jag såg påbörjades när jag hade genomfört och transkriberat drygt 
hälften av mina intervjuer. Det som Guvå och Hylander anmärker på gällande komplexiteten i att 
utkristallisera mönster och processer i sitt material är något som jag märkt av i min egen process. 
Jag har vid ett par tillfällen gått tillbaka till de inspelade intervjuerna och lyssnat på dessa, tittat på 

den transkriberade texten samt återgått till mina koder. Genom att växla mellan det inspelade 
materialet och det transkriberade la jag även märke till nya saker som jag inte sett tidigare i 
processen.  I och med detta har således en av kategorierna omformats under analysarbetets gång.  

Etiska perspektiv  
Ett etiskt förhållningssätt är något som varit viktigt för mig i detta arbete, främst i relation till 
intervjupersonerna då jag ser berättelserna som de lämnat till mig som ganska känsligt material. 
Ätstörning och sexualitet är ämnen som kan bli, vara eller uppfattas som känsliga för 
intervjupersonen och intervjuaren, något som har gjort det viktigt för mig att vara öppen med 

                                                
53 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori: ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 6f. 
54 Ibid, s.5f 
55 Ibid, s.16 
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min egen position till fältet. Jag har även öppnat upp för att de intervjuade kan vända sig till mig 
med tankar eller känslor som skulle kunna uppstå vid ett senare skede. En förhoppning för att 
säkerställa att inga negativa känslor efter intervjun skulle uppstå hos intervjupersonen gjorde jag 

valet att söka efter personer som inte befann sig inom ätstörningsvård vid intervjutillfället. Efter 
ett par av intervjuerna har även samtalet fortsatt efter att inspelningen avslutats då jag märkt att 
det funnits behov av att prata om exempelvis vårderfarenheter som inte varit kopplade till min 
studie.  

I denna kandidatuppsats har jag utgått från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och dess fyra 
krav; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet.56 Forskare 
inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga inriktningarna bör ta i beaktning att tidigare 
Forskningsetiska principer i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inte längre används 

aktivt av Vetenskapsrådet.57 Även om dessa riktlinjer finns och följs kan forskaren dock inte lova 
alltför mycket, etiska dilemman och svårigheter kan uppstå oavsett, exempelvis kan det uppstå 
behov av att andra forskare får tillgång till hela materialet och det ställer frågor som berör 
konfidentialitet tillexempel 58 Men det är fyra ovannämnda huvudkrav som legat till grund för 
mitt etiska tänkande och de val jag gjort gällande etik. Först och främst har intervjupersonerna 
tagit del av ett informationsbrev samt fått muntlig information vid tillfället för intervjun om 
studien och mitt syfte, att intervjun varit frivillig, att de har kunnat avbryta intervjun när de själva 
vill samt att de inte behövt besvara alla frågor om det inte velat.  På så vis uppfyllds 

informationskravet och samtyckeskravet. Nyttjandekravet uppfylldes genom att det inspelade och 
således transkriberade materialet enbart kommer att finnas i min ägo och hanteras i sin helhet av 
mig samt att de uppgifter som intervjupersonerna har lämnat till mig enbart kommer att användas 
i forskningssyfte. För att uppnå konfidentialitetskravet är exempelvis namn och platser 
fingerade.59  

Att förhålla sig till egna erfarenheter 
Jag har sedan 2010 arbetat i en förening som arbetar stödjande, förbyggande och påverkande när 
det gäller ätstörningar. Jag har även en egen sjukdomshistoria och innehar således en egen 
vårdhistoria, och är sen flera år tillbaka fri från ätstörning. Vidare definierar jag mig som icke-
heterosexuell. Eftersom att jag är engagerad i frågor som rör ätstörning kommer jag i princip 
dagligen i kontakt med personer som är drabbade, närstående till någon som är drabbad och 

personal inom ätstörningsvård. Jag arbetar även en del med utbildning och föreläser om 
bemötande och ätstörning och har på så vis en stor förförståelse av sjukdomsproblematiken. I 
och med min egen sexuella identitet har jag även här en personlig ingång, en kunskap som jag 

                                                
56 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.6 
57 www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml (2015-05-06) 
58 Vetenskapsrådet, God forskningssed, (2011:1) s. 69 
59 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, s. 7-14  



 14 

också delat med mig av i utbildningssyfte, dock inte i lika stor utsträckning som 
ätstörningsområdet. Detta innebär att jag har en koppling till uppsatsens ämne från både hållen.   

Jag har varit öppen med min position och bakgrund i förhållande till de intervjupersoner 

som jag inte har en relation till sedan tidigare. Detta val gjordes för att försöka skapa en större 
trygghet i intervjusituationen. Av materialet att döma kan jag se att denna förhoppning har 
införlivats. När de gäller de intervjuer där jag har en relation till den intervjuade sen tidigare har vi 
en gemensam förförståelse för varandras historier. I de intervjuerna har jag fått vara noga med att 
inte anta saker under själva intervjusituationen samt inte låta intervjun övergå i något som skulle 
kunna likna ett vardagligt samtal. En nivå som jag ser att vi tillsammans lyckats hålla när jag tittar 
på det transkriberade materialet.  

 Jag kan se både svaghet och en styrka i att jag kan vårddiskursen, i vissa fall har intervjuerna 

kretsat kring specifik behandlingsform och där har jag behövt se bortom min kunskap både 
under själva intervjutillfället och vid analysprocessen. Som styrka är att jag exempelvis vet vad 
dagvård är, jag har inte behövt be intervjupersonen gå in specifikt på vad dagvård är utan vi har 
kunnat gå direkt till hur dagvårdsbehandlingen har gått till., eftersom att upplägget kan skilja sig åt 
mellan vårdenheter. Jag ser även min egen position som en styrka i samband med 
materialinhämtning i tillexempel tidigare forskning av ätstörning, mitt öga är troligtvis extra 
kritiskt i relation till tidigare forskning av ätstörning men även frågor som rör sexuell läggning.  

När det gäller det analytiska arbetet har jag fått vara noga med att inte projicera mina egna 

erfarenheter på det som intervjupersonerna har delat med sig av. Många av de uppgifter som de 
lämnat till mig kan jag känna igen mig själv i. Vid sådana tillfällen har det handlat om för mig att 
det är intervjupersonernas röst som ska varat tydlig i texten och att inte projicera mina 
erfarenheter genom intervjupersonernas beskrivningar. Jag har även fått försöka bortse från den 
övergripande kunskap som jag besitter inom ätstörningsområdet vid vissa tillfällen.  

Analys 
Under processen med att finna samband mellan koderna landade jag slutligen i fyra kategorier 
Vårdfokuserande, Normgörande, Komma-utande och Begripliggörande. Den första kategorins uppgift är 
främst att beskriva de centrala delarna i den behandling som mina intervjupersoner genomgått 
samt placera in intervjupersonernas information i vårdkontexten. I kategorin Normgörande lyfter 
jag de aspekter som har berört konstruktioner och reproduktioner av andra normer som i viss 
mån är kopplade till sexualitet och heteronorm. När det gäller de två sistnämnda, Komma-utande 

och Begripliggörande ser jag att samband emellan och de två samverkar i viss mån med varandra. I 
kategorin Komma-utande diskuterar jag händelser som inneburit någon form av komma-ut situation 
kopplat till sexualitet och Begripliggörande handlar främst om intervjupersonernas eget 
självreflekterande kring ätstörningen och sexualitet utifrån sig själva.  
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Vårdfokuserande 
Denna kategori är främst en kategori för att sätta resterande kategorier i en kontext, den 
innefattar två delar som varit framträdande i de beskrivningar av vård som mina intervjupersoner 
genomgått. Först kommer jag att diskutera det som samtliga av mina intervjupersoner vittnar om 
har varit ett stort fokus från vårdens sida, nämligen att få igång ett ätande och att äta ”normalt”. 
Detta fokus har funnits oavsett i vilken vårdform de har befunnit sig i. Jag kommer även gå in på 

hur jag tolkar intervjupersonernas beskrivningar av behandlande samtal och de teman som 
intervjupersonerna beskriver har varit centrala i behandlade samtal. Dock vill jag poängtera att 
även om mina intervjupersoner beskriver en del problem och svårigheter med den vård de fått är 
majoriteten positiva till vården som helhet och till möten med vårdpersonal.  

Så här beskriver Alma den mest centrala delen i sin vårdhistoria, denna erfarenhet är från i 
början av hennes behandlingsperiod.   

Alma: Där var ju bara att man skulle äta, å sen skulle man åka där ifrån när man hade 

gjort det ett tag, så det var väl bara en punktinsats på att få i sig mat och inte så 

mycket runt om kring.   

Lova pratar om fokuseringen på att gå få i gång ätandet på ett liknande sätt; 

Lova: Att jag skulle äta, de sa att i och med att jag hade svälthjärna så kunde jag inte ta 

emot behandling förrän den hade fått mer näring så, det var hela tiden, inte hela tiden 

men att jag skulle äta. […] Att jag skulle se maten som min medicin, så de ofta, det var 

mycket fokus på medicin också, det hade jag slutat med då, men det vill de att jag 

skulle börja med igen. Så att äta mat och ta mina antidepressiva. Men just att de sa att; 

”maten är din medicin” var en av grejerna som sitter fast fortfarande.  

Lova trycker på att personal sa till henne att ”maten är hennes medicin” och Alma beskriver det 
som en ”punktinsats på att få i sig mat” och liknande formuleringar förekommer i samtliga 
intervjupersoners beskrivningar av vården och visar hur ätandet varit en vital del av 
intervjupersonernas behandling. Intervjupersonerna beskriver även att en stor del av de 
behandlande samtal som de genomgått har handlat om mat eller känslor som har uppstått i 
relation till ätsituationer.  Att mina intervjupersoner beskriver fokuserandet på ätandet specifikt är 
egentligen inte så märkligt Vid ätstörning och främst ätstörning av svältkaraktär arbetas det 

mycket med att få igång ett fungerande och regelbundet ätande. En av anledningarna till detta är 
att behandling vid anorexi eller UNS mot anorexi syftar till att få den drabbade att öka i vikt, 
något som inte alltid fungerar tillfredställande enbart med hjälp av kost utan i regel används 
exempelvis näringsdrycker som tillskott för att öka patientens vikt. 60   

Många som är drabbade av en ätstörning har en avvikande kroppsuppfattning, de kan både 
över- och underskatta den egna kroppsstorleken.  Att arbeta kroppsrelaterat behövs oftast med 
den här patientgruppen. Den avvikande uppfattningen om den egna kroppen försvinner inte i 

                                                
60 Hägglöf, s. 107 



 16 

samband med att ätandet eller vikten normaliseras utan det behövs insatser för att skapa en god 
relation till den egna kroppen. 61 Intervjupersonerna beskriver även att de har haft samtal som 
kretsat kring kropp och relation till kropp. Främst utifrån att ”lära känna” sin kropp igen och att 

ha kontakt med kroppen.  Agnes minns att samtal som var relaterade till kropp ibland kunde vara 
relativt centrala, exempelvis berättar hon under intervjun att vid ett tidigt skede i behandlingen 
var kroppsfokuserandet i termer av att hon skulle vara stilla och inte vara i ständig rörelse, något 
Agnes var för att bränna kalorier. När jag tagit del av samtliga intervjupersoners erfarenheter av 
behandlingen, främst så som behandlingen såg ut i början när de fick vård men som funnits som 
en röd tråd genom hela behandlingsperioden, ser jag att mycket av förändringsarbetet har handlat 
om konkreta saker; att lära sig att sitta still, att lära sig att äta regelbundet eller större mängder mat 
eller att häva svält. Deras erfarenheter överensstämmer alltså med vad forskning säger gällande 

steg i behandlingsprocessen. Men finns det en risk att det blir så pass fokuserat på mat och 
ätande att känslor och tankar hos personen glöms bort?  

Samtal som berört relationer och att vara en del i ett större sammanhang är något som 
intervjupersonerna tagit upp under intervjuerna, men samtliga behövde tänka till för att kunna 
besvara frågorna gällande samtal och vad samtalen kunde innehålla.  Där ser jag även ett mönster 
i vem som styr ut riktningen i samtalet.  

Jag: Kunde du märka att det fanns någonting av det här [genus, normer och hur det 

eventuellt kan påverka] som det pratades om under behandlingen?  

Meja: Ja, på mina enskilda samtal, men då var det mycket för att jag tog upp det. Dom 

tar väl upp vad man själv vill prata om. 

I citatet ovan från Meja syftas det på samtal som varit relaterade till genuskonstruktioner och 

samtal som lyfts till en samhällelig nivå. I hennes enskilda samtal huvudbehandlaren var detta ett 
spår som följdes upp i behandlingen, men det kom på initiativ från henne. I Mejas beskrivning 
kan jag se tendenser till att det är hon som satt ut en riktning för vad samtalet har landat i. Enligt 
hennes beskrivning har behandlaren följt hennes linje och det hon velat ta upp. I intervjun med 
Alma framkommer att diskussionen om ideal fanns i den behandling som skedde i grupp som 
hon deltog i. 

Alma: Vi pratade mycket om ideal och utgick mycket ifrån boken Mattillåtet [en bok 

som riktar sig till personer drabbade av ätstörning och är en vägledning mot ett 

tillfrisknande] och hur de hade börjat med bantningsmetoder och för att man trodde 

att det var att sysselsätta kvinnor för att de inte skulle arbeta och så där, så lite, och 

kring ideal.  

Genom att boken Mattillåtet har använts har således diskussionen börjat lyftas upp på ett 

strukturellt plan. Det som Alma beskriver i intervjun och i citatet ovan har handlat om frågor 
rörande de teorier som berör varför någon drabbas av sjukdom, jag tolkar detta som ett steg i 
                                                
61 Ulla Thörnborg, ”Kroppsinriktad behandling av ätstörningar” i Ätstörningar: bakgrund och aktuella behandlingsmetoder, 

red. David Clinton & Claes Norring (Stockholm 2012) s. 137f 
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påbörjandet av en process hos patienten att börja sätta in sig själv i ett sammanhang och hitta sina 
orsaker till varför hen har drabbats av ätstörning. Även Lovas behandlingserfarenhet av 
samtalsterapi följer ett liknande mönster. 

Lova: Det var nog mycket att jag hade så höga krav på mig själv så att när vi pratade 

om, det utgick från vad jag kände och vad jag satte för krav mig på själv. Då kunde de 

jämföra de med andra; tror du att alla verkligen stirrar på dig, något som jag tyckte att 

alla gjorde. Så de i ifrågasatte mina tankar […] mer hur jag utryckte mig och så bollade 

de med mig.  

Skillnaden är dock att i Lovas fall har samtalen rört sig på ett mer individanpassat plan, varken 
behandlaren eller Lova har lyft upp samtalet och kopplat det till en mer strukturell nivå.  I Lovas 
fall gjordes en jämförelse med andra, men fortfarande på individplanet. Agnes erfarenheter av de 
behandlande samtalen skiljer sig något från övrigas men delar erfarenheterna rörande styrning i 
samtalen och vem som styr, men från en helt annan vinkel, nämligen att det är behandlaren som 
stakat ut riktningen.  

Agnes: När jag pratade med den här kuratorn på BUP så tror jag att mycket var att jag 

inte ville gå dit, jag ville inte vara där, så ganska mycket gick det ut på att jag satt och 

var tyst och tyckte att det var rätt meningslöst att gå dit. Och så tänkte jag efteråt att 

”jag kanske kunde ha pratat om det här, eller det här ville jag ta upp”, men jag vågade 

aldrig ta upp någonting själv. Så det blev ganska mycket utifrån vad hon tog upp då.  

I Agnes fall och utifrån hennes beskrivning verkar många av de behandlande samtalen fallit 
ganska platt, som jag ser det, främst för att hon inte ville vara där. Personer som är drabbade av 
ätstörning är sårbara för yttre påverkan och att föra in genusperspektivet i samtal är viktig för den 
här patientgruppen enligt Andersson. 62 Frågan jag ställer mig är; vad händer när ett visst ämne 
aldrig blir aktuellt i samtal och kommer fram till diskussion för att patienten inte riktar in samtalet 
på det? För att det ska kunna vara möjligt och ge en viss effekt för patienten behövs troligtvis ett 
bara samspel och förtroende mellan patient och behandlare. Om jag ska ta Agnes citat ovan som 

exempel fanns troligtvis inte detta förtroende och således fick samtalen det utfall som det fick. I 
intervjun med Agnes framkommer att det genusperspektivet aldrig varit aktuellt i de behandlande 
samtalen som Agnes genomgått. I flera av intervjuerna framkommer att genus och samhälleliga 
normer har behandlats i viss mån, men intervjupersonerna menar även att detta är ett ämne som 
hade behövts lyftas mer.  

Utifrån mina intervjupersoners beskrivningar av centrala delar av den vård som de har 
genomgått kan jag se att vården har haft ett stort fokus på ätande och att få igång ett normalt 
ätande hos patienten. I behandlande samtal har patienten haft möjlighet att styra i vilken riktning 

samtalet gått, undantag Agnes som beskriver det som att hon inte vågade ta upp de ämnen hon 
ville ta upp utan följde behandlarens riktning. Intervjupersonerna menar även att samtal om 
genus skulle behöva lyftas mer under behandling.  
                                                
62 feministisktperspektiv.se/2011/08/26/atstorningsvarden-saknar-genusperspektiv/ (2015-04-01) 
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Normgörande  
I denna kategori behandlar jag situationer som uppkommit i den behandling som mina 
intervjupersoner genomgått där samhälleliga normer blivit tydliga. Kategorin innefattar normativt 
tänkande kring relationer, genuskonstruktioner och familjepraktiker. Situationerna kommer dels 
från terapeutiska samtal men även från vardagssamtal i slutenvårdsbehandling eller 
dagvårdsbehandling. Agnes som under delar av sin sjukdomsperiod befann sig inom slutenvården 

berättar vad vårdare kunde säga för att motivera henne att äta. 

Agnes: Där fick jag också, att så här, det var folk som kunde motivera mig med att äta 

med att; ”du vet att killar gillar ju inte jättesmala tjejer.” 

Den heterosexuella förväntningen blir tämligen synlig i citatet från Agnes. Under tonårsperioden 
finns oftast från omvärlden en heterosexuell förväntning om att flickor ska börja intressera sig för 
pojkar och tvärt om. 63 I Agnes beskrivning används ätandet som motivator och uttalandet om att 
”killar inte gillar jättesmala tjejer” reproducerar även en normativ syn på utveckling för en ung 
tonårstjej. På ett plan ger även uttalandet en normativ bild av vad tonårskillar förväntas tycka om; 
nämligen tjejer med former. Det som Agens berättar synliggör heteronormen utifrån att någon 
definieras som heterosexuell fram tills att hen säger motsatsen. 

Barn har diskuterats i flera av intervjuerna men i två av dessa har frågan om barn och 
menstruation lyfts på ett mer utmärkande sätt. För att även knyta an till den gängse bilden av vem 
som drabbas av en ätstörning, nämligen att det är heterosexuell kvinna, och ett av de moment 
som ingår i att vara kvinna är att förhålla sig till frågan om barn. Moderskapet ses som ett 
naturligt steg i att vara kvinna, ett moment som näst intill kan tolkas som obligatoriskt för ett 
vuxenliv som kvinna. 64 Om jag lyfter diskussionen om barn och moderskap till en generell nivå 
kan detta troligtvis även utgå från heterosexuell praktik, då sexualiteten dels är en del av 
genuskonstruktionen, en ”riktig kvinna är heterosexuell.” 65 Något som även kan kopplas till det 

som Anne Woollett & Mary Boyle diskuterar, nämligen att moderskapet och barnafödandet kan 
tolkas som av ”naturen förutbestämt.” för en kvinnas liv 66  Nedan visar ett citat från Julia om 
hur diskussionen om barn och mens kunde se ut för henne under behandlingsperioden.  

Julia: Tänker just de där med barn, som de sa till mig ”att när du inte har menstruation 

så finns det risk att förstör du din kropp och då kan du inte bli gravid sen.” […]När 

jag pratade med min flickvän om det och då utgår man ifrån att man ska vara den som 

bär barnet. 

                                                
63 Fanny Ambjörnsson, ”Johannas förändring: Gensusskapande och heteronormativitet bland gymnasietjejer” i 

Queersverige, red. Don Kulick (Stockholm, 2005) s.184 
64 Woollett & Boyle, s. 309  
65 Elvin-Nowak & Thomsson, s. 83 
66 Woollett & Boyle s. 308f 
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I citatet ovan från Julia ser jag normativa uttalanden och föreställningar om det vuxna livet som 
kvinna utifrån Woollett & Boyles generella resonemang om synen på moderskap. I uttalandet 
från vårdpersonalen förutsätts det även att det är specifikt den kvinnan, i detta fall Julia, som ska 

bära ett framtida barn. Jag tolkar samtalet även att det utgått från en heterosexuell praktik med 
anledning av de som Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomsson tar upp som en del av 
genuskonstruktionen, nämligen att som ett moment i konstruktionen kvinna ingår 
heterosexualiteten. Men i en kvinnligt samkönad relation kan det vara den andra partnern som 
bär det eventuellt framtida barnet, och således går det som kvinna i en samkönad relation att bli 
förälder utan att själva bära barnet. Utifrån Woollett & Boyles resonemang och Julias beskrivning 
av samtalet ser jag att de normativa föreställningarna om barnafödande och moderskap har 
använts som någon form av motiverande redskap från vårdens sida för få Julia att vilja bli frisk. 

Det är specifikt föräldraskap som vårdpersonalen tryckt på, inte andra eventuella förluster i livet 
som sjukdomen kan medföra. I Agnes fall har samma normativa föreställningar om moderskapet 
och barnafödande använts som verktyg och motivation för att få igång ett normalt ätande.  

Agnes: Det var många som motiverade mig för att äta att jag inte skulle kunna få barn. 

Och jag bara; ”hurra du det vill jag inte ha”. Spontant så är det inte ett jättebra sätt att 

motivera 13-åringar. Och just det kom upp med jämna mellanrum, både i 

undersökningssituationer eller i vardagssamtal, som ett argument; ”det är därför du 

ska börja äta.”  

Agnes hade inte kommit in i puberteten när hon insjuknade och det resulterade i att hon i ett 
senare skede fick börja äta hormoner. I Agnes och Julias fall har frågorna om barn yttrats när de 
var relativt unga. Det kanske inte ens har varit aktuellt för någon av dem att tänka på en framtid 
som mödrar vid den specifika tidpunkten för samtalet och jag ser samtalen som intressanta, 

främst utifrån de förväntningar som existerar angående processen att bli och vara kvinna.  
 I citaten från Julia och Agnes har amenorré, mensbortfall, laddats och att mens har varit 

ett ämne som tagits upp hos båda kan jag härleda till genuskonstruktionen kvinna och att 
menstruation kan tolkas som ett viktigt steg i att gå från flicka till kvinna. Menstruation kan vara 
extremt laddad och många unga kvinnor förknippar det med något negativt. 67  I Agnes fall tolkar 
jag det som att hon snarare såg det som en lättnad att slippa menstruation genom att hon säger 
”hurra, det vill jag inte ha” och syftar på barn och att inte ha mens leder till att det inte går att få 
barn. Anne Burrows och Sally Johnson diskuterar att mens och debuten för mens ses och 

beskrivs som besvärligt, det luktar och att många ogärna pratar om situationen som ”mens” utan 
använder andra ord som exempelvis ”det” eller ”den där grejen.” 68 Jag ser de partier i materialet 
där mens, barn och moderskap diskuterats som intressanta då mens och barn i behandlande 
samtal, läkarsamtal och vardagssamtal, använts i motiverande syfte för att patienten ska kämpa 
för att bli frisk. För intervjupersonerna själva tolkar jag det som att amenorrén snarare varit en 
                                                
67 Anne Burrows & Sally Johnson, ”Girls’ experiences of menarche and menstruation” i Journal of Reproductive & Infant 

Psychology, 23 (2005:3), s.239 
68 Ibid, s. 240f 
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lättnad, i alla fall vad som framkommit under intervjusituationen med främst Agnes, något som 
jag kan återknyta till det som Burrows och Johnson diskuterar, nämligen att det i början ses som 
en besvärlig fas i livet.  

Samtalsämnet som berört framtida familj och familjebildning har varit aktuellt i flera av 
intervjuerna och där har samtalen rört sig med förhållningsvis normativa termer. Agnes tar upp 
ett annat, enligt mig, normativt uttalande som grundar sig i en behandlingssituation.  Agnes har 
tidigare berättat om hur hon motiverades till att äta med ord som att; ”killar gillar inte jättesmala 
tjejer” samt ”du kommer inte kunna få barn om du inte har mens.” Citatet nedan hänger ihop 
och är på samma tema som föregående citat, som jag ser det.  

Agnes: Då kommer jag ihåg att, jag hade inte kommit in i puberteten när jag blev sjuk, 

men jag minns inte om det var någon som sa det rakt ut, men någon utryckte det som 

att jag inte skulle kunna bli kär i någon för att jag hade förstört alla hormoner.  

Utifrån det här citatet om att inte kunna bli kär i kombination med de tidigare beskrivningarna 

som berör mens och förväntningar om att hon som tonårstjej ska vilja ha relationer och 
relationer med specifikt det motsatta könet kan jag se en genomgående röd tråd i Agnes 
beskrivningar av samtal som kan räknas som normativa som dykt upp under behandlingen.  Med 
dessa citat i kombination ger citatet ovan om att bli kär en bild att alla ”ska” bli kära, hitta en 
partner och bilda en familj; något som skulle kunna beskrivas som en tvåsamhetsnorm. I detta 
sammanhang berördes inte heller frågan om Agnes var intresserad av en relation just då, men 
från omgivning har det funnits en förväntan om att Agnes ska bli kär, något som resulterat i 
uttalandet ovan. Jag ser helheten, där de tidigare citaten handlat om partnerval och barn som 

normativt även om Agnes hade sett sig själv som heterosexuell i och med att heteronormen även 
görs synlig i heterosexuella relationer i den bemärkelsen att en person bör vara i en relation för att 
passa in i den förutbestämda mallen gällande livsval. 69  

Även Meja berättar om ett specifikt samtal som skedde en bit i in behandlingen då hon och 
hennes behandlare hade pratat om framtid och hur den kunde se ut. Behandlaren nämnde ”att du 
och din framtida man när ni sitter och har fredagsmys”  

Meja: Å då det är klart att jag vill det och då blev det på något sätt definierat, att det är 

klart att jag ska ha en man i framtiden. Sen har det egentligen bara har flutit på, i 

början tror jag iför sig att hon sa din framtida partner. Och sen var det nog jag som sa 

att tänk om jag har en man i framtiden som vill gå ut och äta på restaurang eller så. 

Det som diskuteras här utgår från kärnfamiljstanken som jag ser det. Innebörden i familj kan vara 

väldigt öppen men är generellt sätt väldigt stängd; det är två vuxna människor och helst ett par 
barn. Om diskussionen utgår från att så är det kan det bli svårt för patienten att vända om hen 
inte känner sig bekväm med den förutbestämda familjeramen, oavsett sexualitet, eller att det 
resulterar i en styrning i samtalet, som i Mejas fall, där båda parter har styrt samtalet utifrån en 
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heterosexuell familjepraktik. Utifrån Mejas beskrivning har behandlaren använt sig av ordet 
partner från början och Meja har gjort ordvalet man i sitt svar. Detta skulle dels kunna handla om 
normativa förväntningar från Mejas sida om att hon bör vilja leva sitt liv ”rätt” och att säga ”rätt” 

saker inför sig själv och inför behandlaren, behandlaren har i det här fallet haft en öppen ingång 
och sagt partner men samtalet har landat i en heterosexuell praktik i alla fall. Att samtalet landad i 
en heterosexuell praktik kan jag även koppla till genusprocesser. Som en parameter i 
genuskonstruktionen kvinna kan heterosexualitet ses som ett element i den processen. 70  Under 
intervjun beskriver även Meja det som att hon ville fortsätta ses som den coola heterosexuella 
tjejen som kan stå emot ideal i behandlarens ögon. Utifrån det uttalandet från Meja i kombination 
med hur hon hanterade situationen i citatet ovan ser jag att hon varit medskapande i sin egen 
genuskonstruktion och troligtvis påverkats av heteronormen, en norm som vi på många sätt föds 

in i. 
Sammanfattningsvis har samtal som behandlat vuxenlivet och framtida relationer generellt 

sett utgått från en heterosexuell praktik. Med grund i mitt material och kopplat till teorier om 
genus och heteronormativitet kan jag utläsa att heteronormen och andra samhälleliga normer om 
hur vi förväntas leva påverkar i kommunikation med andra. Mens, barn och moderskap har 
använts som motiverande element för ett friskt liv utan ätstörning i intervjuerna med Julia och 
Agnes. Diskussionen om kärlek och val av partner har varit aktuella i intervjuerna med bland 
annat Agnes och Meja och dessa har landat i normativa förväntningar om familj och familjeliv.   

Komma-utande  
I denna kategori presenterar jag situationer där intervjupersonerna beskriver någon form av 
komma-ut händelse. Med att komma-ut avses att den icke-heterosexuella personen i olika 

sammanhang står inför valet att berätta om sin läggning för nya personer, det vill säga komma-ut. 
Enligt majoriteten av mina intervjupersoner har sexualiteten och val av partner varit en fråga som 
de har behövt förhålla sig till samt något som varit svårt för flera av dem att hantera. Detta främst 
i sammanhang där vårdpersonal pratat om relationer och använt ord som ”könat” partnern eller 
gjort antaganden om sexualitet. Jag behandlar intervjupersonernas förväntade reaktioner, 
upplevda reaktioner eller förgivettaganden i form av bra eller dåliga reaktioner från vårdpersonal 
samt hur intervjupersonerna har hanterat dessa situationer. Lovisa som har träffat många 
yrkesverksamma inom vård riktad mot ätstörning men främst allmän psykiatrivård har många 

gånger behövt hantera den här formen av situationer.  Hon beskriver hur hon har hanterat 
situationer där hon har ställts inför ett val att komma ut eller inte på följande vis;  

Lovisa: Det har berott på hur jag själv jag mått och vad det är för människa jag pratat 

med, har jag känt att det finns hopp för människan i fråga så har jag kanske brytt mig 

om att vidga vyerna på hen, med ”ja eller en tjej” och har det varit nått fullständigt 

stolpskott har jag inte brytt mig tillräckligt mycket. Och har jag mått dåligt i stunden så 

har jag inte heller orkat bry mig.  
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Utifrån Röndahls resultat som menar det att vårdpersonal generellt sett tar för givet att en patient 
är heterosexuell fram till den punkt som patienten säger det motsatta.71 Jag kan se kopplingar till 
Lovisas fall där det oftast varit på samma sätt som för Röndahls intervjupersoner, Lovisa 

definieras utifrån en normativ förväntan om sexualitet och således att hon är heterosexuell. Så 
som Lovisa beskriver det har hennes förhållningsätt och val om att komma ut varierat beroende 
på vem hon pratat med i kombination med hennes eget mående. Ibland har hon gjort valet att 
kommentera med; ”ja eller tjej”, om hon trott att vårdpersonalen skulle kunna vara mottaglig för 
den typen av information.  

Situationer som inneburit någon form av komma- ut händelse har mina intervjupersoner 
hanterat på olika sätt. Jag ska återgå till exemplet med Meja och det behandlande samtalet som 
handlande om hur en framtida familj kunde se ut. Meja berättade då om en behandlingssituation 

som inträffade när hon var hon relativt ny med sin egen inre process med vilken sexualitet hon 
definierar sig med.  Genom att säga ”framtida man” vid detta tidigare behandlingssamtal blev det 
svårare att vid ett senare skede själv säga framtida flickvän eller fru. Meja har heller aldrig berättat 
för sina vårdkontakter att hon definierar sig som bisexuell. Anledningen är som Meja själv säger; 

Meja: Jag tror att det ligger, även om jag har lite svårt att erkänna det, en rädsla i hur 

de ska betrakta mig. För jag har ändå blivit där, den jag är och det har jag trivts med i 

relation till min behandlare. […]Men också de att det ligger fortfarande, det är lite 

svårt för mig att erkänna bisexualiteten, att prata öppet om det, känns förfarande lite 

obekvämt att säga ”att när jag träffade en tjej” och att ta upp det med min behandlare 

och hennes reaktion, blir hon obekväm i det och hur hon ska prata om det. 

Meja beskriver det som att hon själv har svårt att erkänna sin sexualitet inför sig själv och det ser 
jag som en bidragande orsak till Mejas agerande i exemplet om framtida familj, det var lättare är 

fortsätta ”vara” heterosexuell i behandlarens ögon men även inför sig själv, i och med att steget 
att komma ut legat lite för långt bort.  Genom detta val finns en förväntan hos Meja att på så vis 
undvika en eventuell negativ reaktion från behandlaren och annan vårdpersonal, något som Meja 
beskriver som att hon vill undvika. I och med att avstå från att vara öppen med sexualiteten tar 
Meja även ett visst ansvar över behandlares eventuella negativa reaktion, trots att hon inte vet om 
en sådan reaktion faktiskt skulle komma från behandlarens sida. Flera av intervjupersonerna 
berättar att de har hamnat i situationer där de behövt eller känt det som nödvändigt att säga att de 
inte är heterosexuella. Första gången som Alma pratade om att hon definierar sig som bisexuell i 

en vårdsituation var i ett läkarsamtal på en vårdcentral;  

Alma: Det var en läkare, när jag skulle bli remitterad så började hon gå in i varför jag 

kände mig bisexuell, om det hade att göra med att jag inte hade haft en trygg 

tjejkompis när jag var liten. Om jag ville ha, så där, hon ville analysera varför om det 

var så att jag ville rekonstruera någonting Det var väldigt konstigt. Så ska man inte 

bemötas i alla fall och börja hitta på egna teorier. Jag tänker att det kanske hade räckt 
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med att hon hade vetat att; ”hon har den här sexuella läggningen.” För man frågar ju 

inte någon som har en partner av motsatt kön; ”hur kommer det säg att du tycker om 

den, är det för det här?” Alltså, det kändes väldigt konstigt och det var en väldigt dålig 

erfarenhet. 

Ambjörnsson lyfter att heteronormen bland annat synliggjorts historiskt i och med att 
homosexualitet klassats som en sjukdom.72 Nu definierar Alma sig som bisexuell, men i mötet 

med läkaren blir hennes sexualitet ifrågasatt, något som jag kan härleda till hur synen på 
homosexualitet och hur homosexualitet beskrivits historiskt, alltså att det varit sjukdomsklassat. I 
detta fall försöker läkaren hitta en orsak till varför Alma känner sig bisexuell och att det borde 
finnas en orsak i Almas barndom som gjort att hon definierar sig som bisexuell. Den förklaring 
som läkaren tar upp är att Alma inte haft en trygg vänskapsrelation med en flicka som barn och 
således behövt rekonstruera något senare i livet och att sexualiteten blivit ett utryck för detta. 
Utifrån Ambjörnssons resonemang och teorierna om heteronormen synliggörs det i citatet ovan 
en förlegad syn på sexualitet från läkarens sida. Alma beskriver även läkarens agerande som 

väldigt konstigt att hon tar upp att sexualiteten på detta sätt samt att det troligtvis inte skulle hänt 
en person med en partner av det motsatta könet. Denna händelse gjorde ett avtryck hos Alma 
och kan ha varit en bidragande orsak till att hon drog sig för att prata om sin flickvän eller sin 
sexualitet med personer hon senare mötte inom vården, både gentemot personal och med 
medpatienter.  

Alma: Jag har tyckt att det har varit väldigt jobbigt, framförallt, så jag försökte, jag tror 

att jag väldigt ofta försökte prata väldigt allmänt men jag benämnde aldrig något mer. 

Alma beskriver det som jobbigt och att hon försöker prata allmänt om sin relation utan att gå in 
på ämnet för mycket.  Alma och Meja delar denna erfarenhet men även rädsla i hur andra, i detta 

fall vårdkontakter, ska se på dem som icke-hetero, att synen eller bemötandet ska förändras.  
Alma berättar även om en annan händelse där hon i en läkarsituation berättade att hon levde ihop 
med en kvinna.  

Alma: Det var väl i ett sånt bedömningssamtal som de frågade hur man levde och hur 

man hade det hemma. Och då tyckte jag att jag kunde se att hon skruvade lite på sig 

när hon sen skulle fråga (skratt) hur sexlivet och så var och då såg jag nästan på henne 

att de tyckte hon var lite obekvämt.  

Alma beskriver i citatet hur samtalet förändrades när det kom in på frågor som, enligt hennes 
tolkning, läkaren uppfattade som svåra eller obekväma. Röndahl visar i sin forskning på ett 
likande mönster och hur en förändring kan upplevas i behandlingssituationen när patienten 
kommer ut om sin sexualitet. Förändringen kan ta sig i uttryck i en nervositet hos vårdpersonalen 

enligt Röndhals intervjupersoner och de har tolkat det som att vårdpersonalen har varit rädd att 
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säga fel saker eller använda fel ord i samtal med icke-heterosexuella. 73 Alma har uppfattat 
förändringen på ett liknande sätt som Röndahls intervjupersoner, nämligen att läkaren i Almas 
fall har blivit obekväm, främst när det rört sig om frågor som berört sexlivet. När Julia beskriver 

en liknande situation som uppstod i slutet av hennes huvudbehandling mot ätstörning består 
förändringen av förvirring. Julia hade tidigare nämnt det motsatta könet när de pratat om 
kärleksrelationer.  

Julia: Hon var ganska neutral, men inte jätteglad för min skull heller. Det var så 

jättestort för mig, det var inte eufori i rummet inte från hennes del. 

För Julia var det här en upptäckt som var ganska stor för henne, hon hade tidigare under 
uppväxten känt att det var något som skavde, men aldrig riktigt förstått vad. I Julias fall 
utvecklade sig samtalet där hon berättade om sin sexuella identitet på ett positivt sätt, även om 
Julia uppfattade en förvirring från behandlarens sida. Röndahls diskussion baserat på 

intervjupersoners erfarenheter av vårdmöten och mina intervjupersoners erfarenheter av 
vårdmöten liknar varandra på så sätt att i samband med att vårdpersonal fått reda på att patienten 
har haft en annan sexualitet än heterosexuell har patienten uppfattat någon form av förändring i 
mötet. Utifrån exemplen med Meja, Alma och Julia kan jag även se att dessa möten har legat till 
grund för hur de har hanterat liknande situationer senare i behandlingsprocessen eller andra 
sammanhang i livet. Där är exempelvis Almas beskrivning av mötet med läkaren som försökte 
analysera hennes sexualitet och hitta en orsak till den en grund i hur hon valt att hantera 
situationen i andra liknande sammanhang. Utifrån deras beskrivningar kan jag även urskilja att 

heteronormen är stark, både hos individen själv samt att den kan påverka vårdkontaktens 
bemötande. Meja, Alma och Julia delar erfarenheten att de hamnat i situationer där heteronormen 
avspeglats, reproducerats och tydliggjorts samt att vid vissa tillfällen har huvudbehandlaren, 
läkare eller annan vårdpersonal reagerat på ett sätt som de uppfattat som negativt eller att det 
blivit obekvämt. Trots detta är samtliga noga med att säga att de överlag fått bra hjälp från vården 
och att kontakten med främst huvudbehandlaren har varit väldigt betydelsefull för deras 
tillfrisknande.  

Jag kan även se en annan sida av bemötande kopplat till patientens partnerval i mitt 

material då Lovas beskrivning skiljer sig åt.  

Lova: Jag har aldrig blivit illa bemött av någon eller att de har ifrågasatt. Och det har 

Elsa [Lovas partner] och jag pratat om och vi har stött på så många inom vården, 

framförallt slutenvården där det är mycket ruljans på folk. Men det har aldrig varit 

någon som har ifrågasatt eller undrat eller ställt någon konstig fråga. 

Lova beskriver det som att hon aldrig mött på motstånd på samma sätt som Meja, Alma och Julia 
beskriver. Lova säger även senare under intervjun att hon kanske haft tur när det gällt möten med 
vårdpersonal och den osäkerhet eller förvirring som Meja, Alma och Julia beskriver i vårdmöten 
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är inte närvarande i Lovas beskrivningar. Lova har också gjort valet att vara öppen med sin 
relation till Elsa och att de är gifta. Detta behov av att tydliggöra sexualitet och att vara öppen för 
att undvika missförstånd och för att skapa en bättre kommunikation mellan patient och 

vårdpersonal är något som Röndahl tar upp i sin avhandling. Några av hennes intervjupersoner 
menar att öppenhet har förbättrat möten med vårdpersonal. 74 Utifrån Röndahls resultat om 
vikten av öppenhet går det att förstå Lovas positiva erfarenheter av vårdmöten. Hon har valt att 
vara öppen med att hon är gift med Elsa och denna öppenhet kan vara bidragande till att hon 
inte behövt möta på någon form av motstånd under sin behandlingsperiod på samma sätt som 
beskrivs i andra intervjuer.  I intervjun med Julia kan jag se en skillnad i hur hon hanterat sin 
sexuella identitet i behandlande situationer efter den första komma-ut händelsen, citatet nedan 
kommer ifrån när hon påbörjade en kontakt med en ny terapeut.  Detta var efter att hon avslutat 

sin huvudbehandling mot ätstörning men ansåg att hon hade bitar kvar att arbete med.  

Julia: Under en period när jag började i samtalsterapi när jag var där 22, där var jag 

också inne i en väldigt omvälvande period av mitt liv och då var jag rätt tydlig med att 

det på en gång och skulle se hur det skulle landa och skulle inte de funka så var det 

bara hej då. Alltså, liksom att jag pratade väldigt öppet med den terapeuten liksom. 

Utifrån Julias resonemang ovan finns en tydlig vilja från hennes sida om att alla kort skulle upp 
på bordet från start med den nya terapeuten. Utifrån Röndahls avhandling tolkar jag även Julias 
beskrivning och tydlighet som att det fanns ett behov av att slippa bli feltolkad och på så vis själv 
vara delaktig i att lägga en grund för ett bra bemötande. Men även undvika sin egna eventuella 
oro om bemötandet skulle förändras i samband med att informationen att hon inte var 
heterosexuell skulle komma senare under kontakten.   

Analysen av den här kategorin visar att reaktionerna som intervjupersonerna mött inte 
alltid varit positiva. Flera av intervjupersonerna beskriver situationer där de mött motstånd men 
av olika grad, i vissa fall har intervjupersonen uppfattat en förvirring eller förvåning och i andra 
fall har samtalet landat i ett förlegat tänkande kring sexualitet. Utifrån detta är det möjligt att 
identifiera ett behov av ökad kunskap om hbtq-frågor i ätstörningsvården. Icke-heterosexuella är 
en grupp de möter och en grundförutsättning för ett gott bemötande skulle kunna vara ökad 
kunskap. Jag har även kunnat identifiera skillnader i hur intervjupersonerna förhållit sig till sin 
sexuella identitet och gjort val som skiljer sig åt. Några av intervjupersonerna har varit öppna 

med sin sexuella identitet medan andra har varit mindre bekväma med att komma-ut, något som 
jag kan härledas till tidigare möten och samtal med vårdpersonal. Även om öppenhet resulterat i 
positivare vårdmöten för Lova och Julia kan inte öppenheten tolkas som ett skydd för negativa 
kommentarer utifrån materialet.  Alma har exempelvis varit öppen vid en vårdkontakt men stött 
på okunskap som resulterat i ett negativt bemötande och som satte tonen för hennes hanterande 
av sexuell identitet i senare möten med vården.  
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Begripliggörande  
Denna sista kategori är den minsta och den samspelar med den föregående kategorin. Här 
kommer jag att presentera den information som berört någon form av egen analys hos 
intervjupersonerna samt situationer när det uppstått någon form av behov av att placera in sig 
själv i ett större sammanhang. Jag tar även upp intervjupersonernas reflexivitet gällande 
ätstörningen kopplat till sexualitet, normer och förväntningar.  

I intervjun med Julia framkommer hennes egen process och att den har varit viktigt för att 
landa i vem hon är i förhållande till andra människor och till sexuell identitet. Julia fick ett 
uppvaknande gällande sexuell identitet i slutet av sin huvudbehandling för ätstörning. Citatet 
kommer från hur hon ser på sig själv i dag och vad som bidragit till den hon är som person i dag.   

Julia Det handlar mer hur mycket jag har lärt mig om livet och människor jag har 

träffat så har jag breddat mina perspektiv, men det har ju inte vården varit med och 

hjälpt mig och gjort.  

I intervjun med Julia beskriver hon att det varit något som skavt och att med åren och i möten 
med andra börjat förstå vad som har skavt och att dessa möten breddat hennes syn på världen 
och sin egen position i den. Jag tolkar det som Julia säger om att vården inte varit med och 

breddat dessa perspektiv som att hon hade behövt att samtalen i vården kretsat mer kring 
identitet, ideal, normer och hur dessa normer kommer till utryck samt hur varje individ påverkas 
av dem. Nu tillfogade sig Julia detta på egen hand, bland annat i utökad terapi där hon också var 
öppen med sin sexualitet från början.  I dag ser hon även normer tydligare och ur ett annat 
perspektiv jämfört med den period som hon var sjuk.  

Julia: Nu är jag ju mycket mer uppmärksam på det där. Om, för nu kan jag ju uppleva 

väldigt mycket att folk kan anta saker inom andra typer av vård som inte har med 

ätstörningen att göra. 

Julia beskriver att i dag är hon mer uppmärksam på hur normer tar sig utryck och att de påverkar 
till exempel andra former av vårdsituationer. I Julias fall har saker som har påverkat henne börjat 
falla på plats senare och det tog sin början i slutet av hennes behandlingsperiod. Hon beskriver 

det även som att hon i dag kan se lager av händelser, fenomen och förväntningar som kan vara 
bidragande orsaker till att hon drabbades av sjukdomen. För att komma till dessa insikter har 
bland annat handlat om ett byte av umgängeskrets samt att nya former av samtal som börjat 
existera, samtal som behandlat genus och legat på en normkritisk nivå i stort. Lovisa som under 
stora delar av sin sjukdomsperiod vårdades inom slutenvård och egentligen aldrig fick några 
direkt behandlande samtal under den period hon vårdades utrycker det så här: 

Lovisa: Det finns ju jättemycket pusselbitar på alla fronter och det blev si och så. Så 

sånt kan man ju gå och lägga pussel hur mycket som helst.  

I dag beskriver Lovisa det som att hon lägger pussel för att sätta sig själv i ett sammanhang men 

främst för att förstå sina egna handlingar. I Lovisas fall rör det sig om frågor som ligger både på 
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individplanet och på ett strukturellt plan om varför hon i dag reagerar på saker som hon gör, men 
även reaktioner och handlingar hon gjorde under perioden hon befann sig inom psykiatrin. I 
intervju med Alma finns även detta tankesätt med att hitta någon form av förklaringsmodell till 

varför hon drabbades och ett försök att placera in sig själv i ett större sammanhang.  

Alma: Och sen tror jag att i mitt fall kan det har varit, hur ska man säga, att innan jag 

kunde acceptera min sexualitet så var det lättare att jag, mer, att jag satte mig in i den 

ätstörda spiralen.  

Jag ser Almas reflexivitet som väldigt intressant. Under den period hon själv hade svårt att 
acceptera sin sexuella identitet, något som jag kan härleda till heteronormativa tankar både hos 
Alma själv men även i samhället i stort, blev ätstörningen ett sätt att hantera de egna tankarna om 
sexuell läggning, kanske på ett medvetet och omedvetet plan.  Citatet ovan påvisar självinsikt 
gällande sina egna mönster men även varför det i Almas var så att hon hamnade i 
ätstörningsspiralen. Jag ser tydliga kopplingar mellan Almas uttalande i citatet och Jones & 

Malsons resultat som påvisar att känslan av inte kunna uppfylla de heteronormativa krav som 
existerar påverkar så pass starkt att det kan bidra till en ätstörning. 75 Min analys av det hela är att 
när de normativa förväntningarna skaver hos en person och att detta skav är så pass stort och 
okonkret kan det bli ”lättare” att ge sig in i något som är väldigt konkret och tillgängligt, nämligen 
maten som går att kontrollera. Dessa tre tankegångar är tämligen likartade; att vi som individer är 
sårbara för normen och normativa förväntningar om hur vi bör leva och inrätta våra liv samt att 
känslan av att inte passa in kan leda till en ätstörning. Ätstörningen kan på så vis bli ett verktyg att 
hantera livet och den känslan av att något som är svårt att sätta ord på och som är ganska subtilt 

gnisslar. Clinton, Norring & Engström menar att grunden till att utveckla en ätstörning bygger på 
flera olika faktorer som behöver samspela med varandra.76  

Julia pratar om att något har skavt och att hon i dag kan se skavet på ett annat sätt, Lovisa 
pratar om att hon i dag lägger pussel för att förstå sig själv och Alma visar på en reflexivitet till en 
av orsakerna till varför hon föll ner i ätstörningsspiralen, nämligen sexualiteten och sin egen 
relation till den. Således är analysen av denna kategori att det finns ett behov av självreflektion 
hos den här patientgruppen och att vården kan behöva hjälpa till med att starta denna process.  

Slutdiskussion 
Jag vill återigen påpeka att även om mina intervjupersoner har gett exempel på situationer som 
varit normativa och i viss mån synliggjort okunskap gällande hbtq-frågor är mina 
intervjupersoner generellt sett nöjda med den vård de genomgått samt att den varit värdefull på 
många plan.  

I första kategorin som främst handlar om att sätta resterande kategorier i en kontext skriver 
jag om fokuseringen på att öka matintaget hos patienten samt om behandlande samtal.  Jag har 
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tolkat mina intervjupersoners svar som att i samtalen har behandlaren följt patientens riktning 
alternativt har samtalat gått den vägen som behandlaren stakat ut, samtalen har således i bland 
styrts in på frågor som rör genus, ideal och kroppsnormer. Utifrån några intervjupersoners 

berättelser har dessa bitar inte alls behandlats.  
Min första frågeställning som lyder hur tidigare patienter beskriver att de blivit bemötta av 

vården utifrån sin sexuella läggning så visar materialet på en viss ojämnhet. Vissa av 
intervjupersonerna menar att de aldrig mött något motstånd, vid en intervju har det varit ett 
väldigt stort motstånd som beskrivits och andra har beskrivit att en viss förändring har skett i 
rummet, där det sistnämnda även stämmer överens med Röndahls resultat. Röndahls studie har 
inte någon koppling till ätstörningsvård men grundsituationerna har liknat varandra utifrån att det 
berör ett vårdmöte och kommunikation mellan patient och vårdpersonal. I några av intervjuerna 

har sexualitet aldrig egentligen varit en fråga som har kommit upp i samtal, däremot har 
normativa uttalanden kopplat till sexualitet och relationer varit förekommande. Materialet visar 
dock att beskrivningar av ett upplevt motstånd i kontakt med vården har varit mindre 
förekommande när patienten har varit öppen med sin sexualitet och partner, även detta stämmer 
överens med Röndhls resultat.  

För att knyta an till min andra frågeställning; hur intervjupersonerna beskriver att 
heteronormen och andra normer tagit sig i utryck i behandling så kan jag dra slutsatsen att 
heteronormen gör sig påmind och synliggörs i ätstörningsvården precis som i samhället i övrigt. 

Exempel har varit hur vårdpersonal motiverat patienter till att äta genom att använda sig av 
normativa förväntningar av hur en ung kvinna ska vilja leva sitt liv och förväntningar om val av 
framtida partner, i detta fall har det främst synliggjorts i form av förväntningar angående mens, 
barn och moderskap. Dessa element har använts i motiverande syfte men utifrån 
intervjupersonernas beskrivningar inte uppfattats som motiverande utan mina tolkningar är 
således att det är normativa förväntningar om en vuxen kvinnas liv som avspeglats i de 
behandlande samtalen.  

För att återknyta till min sista frågeställning, om sexuell identitet kan ses som en bidragande 

orsak till att någon drabbas av en ätstörning är min analys att sexuell identitet mycket väl skulle 
kunna vara en av faktorerna till att någon insjuknar, men kan troligt inte stå som ensam orsak, 
detta baserat på materialet i min sista kategori.  Där diskuteras behovet av att begripliggöra sig 
själv och sina egna reaktioner gällande en tidigare ätstörningsproblematik. Där har processen 
blivit ett pusslande för att kunna placera in sig själv i omvärlden. Samtliga intervjupersoner har 
sagt att de ser detta som en viktig del, att lära sig att förstå sig själv. Enligt Jones & Malson har 
ätstörningen blivit ett sätt att försöka förneka sexualiteten och passera som normativ för sig själv 
och för andra. 77 Jag kan inte se några tydliga tendenser till specifikt det som Jones & Malson tar 

upp i mitt material, däremot kan jag se att sexualiteten och heteronormen kan användas som en 
del i förklaringsmodellen för flera av mina intervjupersoners insjuknande i ätstörningen, 
sexualiteten kan inte stå för sig själv som enskild faktor, men som en av de faktorer som gjort att 
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de hamnat i ätstörningen. Ätstörningen skulle även kunna tolkas som en flykt för några av mina 
intervjupersoner, en flykt från att behöva ta itu med andra påfrestande processer i livet, 
exempelvis normer som skaver och andra mindre konkreta och subjektiva känslor.  

Jag väljer att tolka ätstörning och orsaker till sjukdom som ett sätt att hantera livet, flera av 
intervjupersoner belyser ett behov av att förstå sig själv och där har sexualiteten varit en av alla 
pusselbitar, att det varit något som gnisslat tidigare och då har det varit lättare att gå in i den 
ätstörda spiralen, så som exempelvis Alma utryckte sig. Frågan om det är relevant att inkludera en 
fråga i Riksät som belyser sexualitet och könsidentitet tänker jag skulle kunna vara aktuell med 
anledning av det som intervjupersonerna beskriver gällande inställningen till den egna sexuella 
identiteten. Att inkludera en fråga som berör sexualitet och könsidentitet har varit uppe för 
diskussion men har ansetts vara en forskningsfråga och platsar därför inte i kvalitetsregistret samt 

att det skulle kunna uppfattas som en fråga som är känslig och bidra till irritation hos den 
patienten. Utifrån mitt material har sexualitet relevans för problematiken, på samma sätt som 
exempelvis patientens sociala nätverk eller boendeförhållande Det ger en bredare bild av vem 
patienten är och vilka val som kan behöva göras för att bemöta patienten på bästa sätt. Något 
som även går att koppla till det som Jones & Malson tar upp, nämligen att sjukdomen kan 
kopplats ihop med den sexuella identiteten. Som ett led i detta ser jag även ett behov av ökad 
kunskap om hbtq-frågor och ökad medvetenhet gällande heteronormen bland personal inom 
vården, både somatisk vård men även inom psykiatrin och ätstörningsvården specifikt. Detta är 

en patientgrupp de möter och utifrån några av de reaktioner eller kommentarer som majoriteten 
av mina intervjupersoner mött kan jag konstatera att kunskapen har inte varit så god. I Almas 
beskrivning av mötet med läkaren som försökte analysera hennes sexuella identitet och försökte 
hitta en orsak till denna i Almas barndom blir denna okunskap väldigt tydlig.   

Svensk forskning på detta område framstår som relativt bristfällig då studier på området 
saknas. De studier som jag har använt mig av och som är kopplade till ätstörning och sexualitet är 
först och främst amerikansk. Röndahls forskning som behandlar heteronormativitet, icke-
heterosexuell vårdpersonals beskrivningar av sin arbetssituation, heterosexuell vårdpersonals 

attityder till icke-heterosexuella patienter och icke-heterosexuellas attityder och beskrivningar av 
vårdmöten ser jag som väldigt värdefull och viktig. Jag ser därför ett behov av att liknande 
forskning görs specifikt på ätstörningsvård för att kunna öka medvetenheten om normer hos 
vårdpersonalen och kunna ge icke-heterosexuella patienter ett bättre och mer inkluderande 
bemötande. 
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