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Överingress 
 

Vad händer när vikten blir det viktigaste i en människas liv? Följ Malins 
kamp mot sin anorexi under åtta veckor på Capio Anorexicenter i Varberg 

och möt några av dem som försöker hjälpa unga människor med 
ätstörningar. 
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Livet på kliniken 

Malin är en av många unga tjejer i Sverige som drabbats av en ätstörning. Efter en lång 

sjukhusvistelse har hon fått remiss till behandlingshemmet Capio Anorexicenter i 

Varberg. Följ med henne under åtta veckor på kliniken.  

 

Stubbåker efter stubbåker svischar förbi. På träden är ljusgröna knoppar på väg, men genom 

bilfönstret, på avstånd, ser allt grått ut. Varberg 20 kilometer står det på en vägskylt. Malins hjärta 

slår fortare. Föräldrarnas prat låter avlägset trots att de sitter i samma bil. Tankarna snurrar runt i 

huvudet på henne. Det ska bli skönt att slippa ifrån psykavdelningen på sjukhuset, men hon är 

samtidigt rädd. På psyket visste vårdarna inte vad de höll på med. Att manipulera dem var inte 

svårt. Hon lyckades till och med gå ner i vikt. Anorexicenter i Varberg är en helt annan sak. De 

vet. De kan. Tack och lov ska hon bara hälsa på denna gång. Vårdaren från psykavdelningen 

sitter med i bilen. Han ska hjälpa behandlarna på Varbergs Anorexicenter att få en bild av Malins 

problem.  

-  Varberg är stället där jag ska dö. Det finns liksom inget efter det, tänker Malin. 

 

Christer, Malins pappa, parkerar bilen. Runt dem tornar stora, kantiga stenhus upp sig. Malin 

känner sig liten mellan de kolossala byggnaderna. Husen är kvadratiska och hårda, men färgen är 

mild beige. Taken är av koppar som med tidens och vädrets hjälp blivit gröna. I fönstren skymtar 

vackra gardiner och blomkrukor. 

- Kom nu så går vi in, säger Malins mamma Karin och lägger armen om hennes axlar. 

 

De hälsas välkomna av en medelålders kvinna med rufsigt mörkbrunt hår och ett varmt leende. 

Hon presenterar sig som Birgitta Jonsson, konceptchef. Alla får sätta sig på stolar placerade i en 

halvcirkel, och sen börjar hon berätta.  

- Vår grundbehandling varar i åtta veckor. Först och främst måste man lära sig att äta igen. 

Alla äter tre huvudmål plus två mellanmål om dagen från första dagen. För att man ska 

kunna jobba med sina problem måste man ha näring. Det är vanlig mat vi serverar. Man 

ska lära sig att man kan äta allt, till och med kanelbullar. 

Malins föräldrar verkar nöjda med vad de får höra, men efter kanelbullarna tappar de Malin. Hon 

kan inte längre koncentrera sig på Birgitta utan känner panik. 

- Kanelbullar! Är hon helt dum i huvudet? Ingen människa i världen kan få mig att äta 

kanelbullar. Aldrig i livet! Och mat fem gånger om dagen. En dags mat är ju tillräckligt för 
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att föda en armé. De vill inte alls att jag ska må bra, som de säger. De vill bara att jag ska 

bli fet. För fet och äcklig är precis vad jag kommer bli.  

Under resten av rundturen är Malin bara fysiskt närvarande. Hon planerar hur hon ska lyckas 

gå ner så mycket som möjligt i vikt innan hon kommer till Varberg nästa gång. Rädslan för att 

gå upp i vikt blir så stark att allt annat tappar betydelse. På vägen hem i bilen håller hon med 

föräldrarna om att det verkade bra i Varberg. Inombords skriker hon. 

 

En månad senare sitter hon och föräldrarna åter i bilen på väg till Varberg. Det är maj och 

träden har börjat slå ut. Naturen är inbäddad i grönska och solen sänder sina strålar överallt. 

Denna gång är inte vårdaren från psykavdelningen med och nu ska hon stanna i Varberg i 

åtta veckor följt av fyra veckors uppföljning. 

 

Inne på gårdsplanen upptäcker Malin att husen inte är lika stora och skrämmande som förra 

gången. Kanske beror det på de grönskande träden runt husen eller är det solen som gör 

skillnad. Hon kliver ur bilen och går mot klinikens ingång.  

- Välkommen! Jag heter Gail Sjölund och ska vara din behandlare, säger en kort kvinna 

med långt lockigt hår och sträcker fram sin hand. 

Efter att ha skakat hand med hela familjen visar hon dem uppför en trappa till övervåningen. 

Där kommer de in i en lång korridor kantad av dörrar. De svänger till vänster och fortsätter 

så långt ner i korridoren som möjligt. Gail öppnar en av dörrarna och förklarar att det är 

Malins rum. Det är ljust tack vare stora fönster. Längs ena väggen står en säng med gavlar i 

något ovanligt träslag. Bredvid finns en mjuk fåtölj med läslampa. Mitt emot står en tv och ett 

skrivbord.  

 

Första eldprovet kommer efter några timmar - middagen. Malin, sex andra tjejer och en kille 

sitter samlade runt tre bord i matsalen. Alla har en namnskylt framför sig och väntar spänt på 

maten. Två av tjejerna, Linda och Sofie, har redan varit på Anorexicenter en tid så för dem är 

detta rutin. De får en portion mat placerad framför sig. Sen är det bara att äta. Alla ska 

tömma tallriken. Malin, som levt på äpplen de senaste veckorna, upplever de stuvade 

makaronerna som ett berg. Det tar lång tid att äta upp och det känns som om hon ska spy. 

Mitt emot Malin sitter en kort, mörkhårig tjej i 25 årsåldern. Det står Sara på hennes 

namnskylt. Hon delar upp maten i små, små högar som hon sen stoppar i munnen en efter 

en. Efter ett tag blir hon tillsagd att sluta peta runt i maten. Då reser Sara sig från bordet och 
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rusar ut ur rummet. Personalen följer efter henne och leder henne lugnt, men bestämt 

tillbaka. Alla måste äta upp, oavsett hur lång tid det tar. 

 

Den första kvällen är Malin utmattad. Ångesten river inuti henne. Ur dagboken: 

 ”All denna mat! Dessutom påstår de att jag inte kommer gå upp 

något de första tre veckorna här. Inget i världen kan inbilla mig att 

det är sant! Det enda som får mig någorlunda lugn är vetskapen att 

jag kan gå ner alltihop igen så fort jag kommer ut härifrån.” 

 

Vecka 1. Vikt: 42 kilo, längd: 171 cm. 

På övervåningen finns en balkong tillräckligt stor för att rymma fyra personer. Trädens löv är 

nästan genomskinliga och luften fylld av vår-dofter. Rebecka, en söt 16-årig tjej med långt 

blont hår har tagit av sig tröjan och sitter i bikinitop. Vid balkongräcket står Sofie och röker. 

När hon kom till kliniken var hon så svag att hon satt i rullstol eftersom hennes ben inte 

fungerade. Nu kan hon gå igen, men är fortfarande skrämmande mager. Hennes ögon stirrar 

tomma ut i evigheten och handen med cigaretten rör sig mekaniskt till och från läpparna. 

Malin är för en gångs skull lugn inombords och bestämmer sig för att följa Rebeckas exempel 

och sola i den sköna vårsolen. Eftersom hon inte får gå ut från huset själv är balkongen 

hennes enda alternativ. Hon tar med sig en bok och slår sig ner bredvid Rebecka. Solen känns 

mjuk och skön mot den annars värkande kroppen. Efter en stund kommer Mariana, en i 

personalen, och kallar Malin in på hennes rum.  

- Du måste förstå att du inte kan sitta i bikini så länge du är så här mager. Det är för allas 

trevnad, säger Mariana. 

Malin sitter kvar och stirrar framför sig när Mariana går ut. Helst vill hon skrika, men det gör 

man inte. Väluppfostrade flickor skriker inte. Ur dagboken: 

 ”Jag får ju inte ens sitta var jag vill. När jag satte mig på balkongen så 

dök de på mig direkt! Nu får jag tydligen inte ha bikini på mig heller. 

Det var för allas trevnad sa de. I så fall måste det bero på att jag är så 

fet att det äcklar de andra, för mager (som de påstår) är jag ju definitivt 

inte.”   

 

Instängdheten och alla förbud gör Malin rastlös. Hon är van vid att träna. Ångest har hon 

hanterat genom att springa tills hennes kropp inte orkar ta ett steg till. En kväll slår allt över. 

Det känns som om hon ska sprängas av all mat. Hon sätter på stereon. Inte så högt att andra 
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kan höra det, men tillräckligt högt för att överrösta rösten inom henne. Rösten som upprepar 

om och om igen: ”Du är så äcklig. Och du låter dem proppa i dig mat utan att göra något 

motstånd. Hur svag har du blivit egentligen? Kämpa emot åtminstone. Du klarade det på 

sjukhuset, varför skulle du inte göra det nu?” Hon kan inte stå emot rösten. Inne på toaletten 

börjar hon springa runt, runt på samma ställe tills svetten börjar rinna. Ångesten rinner ut 

samma väg. Lugnet börjar sakta återvända till kroppen. Det knackar försynt på dörren. Malin 

torkar bort svetten för att det inte ska synas vad hon gjort. Utanför står Linda. Hon frågar om 

hon får komma in. Linda är runt 30 år gammal, lång, smal, med stora mörka ögon. Hon har 

sitt rum under Malins och kan inte sova när Malin springer omkring. Malin skäms och känner 

sig, trots att hon är 20 år, som en femåring som blivit tagen på bar gärning. Men Linda är inte 

arg. Istället börjar de prata. Linda berättar om sitt eget liv. Hur hon varit sjuk sen tonåren och 

åkt ut och in på olika behandlingar halva livet. På något sätt får hennes berättelse något att 

hända inom Malin. Hon har hela tiden gjort allt hon kunnat för att lura alla andra. Nu 

kommer tanken att hon kanske inte längre har några alternativ. Om hon ska ta sig igenom 

den här vistelsen levande måste hon samarbeta. Annars får hon samma öde som Linda - ett 

liv ut och in på olika behandlingshem.  

- Men Gud, vad svårt det är att samarbeta när man känner sig som en flodhäst och 

ångesten river och sliter i en, tänker Malin. 

 

Vecka 2.  Vikt: 45,6 kilo, längd: 171cm. 

Måndag morgon innebär vägning. Innan frukost kommer någon från nattjouren in på 

rummet med en våg under armen. För Malin känns det som att gå till stupstocken. På vågen 

visas domen. Har hon varit svag och gått upp eller har hon lyckats förtränga hungern och gått 

ner? Malin tar steget upp på vågen med darrande ben. Sekunderna innan de digitala siffrorna 

stabiliserat sig känns som ett århundrade… 45,6 stannar siffrorna på. Malin håller tillbaka 

gråten tills personalen gått ut. Sen kastar hon sig förtvivlad på sängen. Tankarna far som en 

orkan i huvudet på henne: ”Jag har gått upp över två kilo på en vecka! Så mycket har jag 

aldrig gått upp tidigare på en vecka. Hur ska jag klara detta om jag ska gå upp så mycket varje 

vecka. Jag har nog aldrig känt mig så fet och värdelös tidigare.” 

 

Efter att Malin varit drygt en vecka på kliniken kommer en ny patient, en tjej med långa 

blonda rastaflätor. Hennes ålder är svår att avgöra, lika gärna 17 som 28. Hon heter Jenni och 

kan, precis som Sofie i början, inte gå själv utan använder rullator. En morgon när hon 

vaknade vägrade hennes ben helt enkelt att fungera. De andra i gruppen börjar komma in i 
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rutinerna nu och har det lite lättare med att äta. De som petade runt i maten börjar sakta få 

ett mer normalt ätbeteende. Men vanorna är sköra och minsta störande moment raserar dem 

fort. Måltiderna blir återigen fulla av bråk och långa väntetider. Jenni har rummet bredvid 

Malin. En kväll när Malin tittar på tv hör hon hur det börjar bulta i väggen bakom henne. 

Jämna dunk, dunk, dunk blir allt högre och allt tydligare. Ljudet kommer från Jennis rum. 

Malin hör hur folk börjar springa runt i korridoren utanför. Hon smyger sig upp ur sängen 

och kikar ut. Linda står utanför. 

- Det är Jenni som dunkar huvudet i väggen. Hon har en ångestattack, förklarar Linda. 

Personalen försöker lugna alla patienter som kommit upp för att se vad som händer. Linda 

och Malin går tillsammans in på Malins rum. Efter en stund tystnar dunkandet. Något 

skramlar ute i trappan. Utanför fönstret ser de en ambulans och ambulanspersonal som 

kommer med Jenni på en bår. De skjuter in båren i bilen och åker därifrån. 

 

Vecka 3. Vikt: 46,3 kilo, längd: 171cm. 

En vecka har gått och det är åter dags för vägning. Denna gång kommer personalen inte in 

med vågen på rummet. Nu får alla i tur och ordning istället gå till personalkontoret. Där får 

de klä av sig allt utom underkläderna. Anledningen är att ingen ska kunna lägga stenar eller 

annat i fickorna och på så sätt lura personalen att de gått upp i vikt. Måndagarna har blivit 

Malins skräck. Att först behöva klä av sig inför personalen och sen få den dom som vikten 

innebär känns som tortyr. Siffrorna flimrar runt och stannar till slut på 46,3. Hon har gått upp 

ytterligare sju hekto. Hennes värld rasar samman. 

 

En torsdag när soppan är avklarad sätter personalen fram en skål jordgubbar med vaniljglass 

framför patienterna. Malin biter ihop. Hon är övertygad om att hon kommer att gå upp 10 

kilo med varje tugga hon tar. Ångesten växer inom henne. När skålen äntligen är tom, efter 

mer än tre kvart, går hon upp till avslappningsrummet. Hon varken ser eller hör något. Hon 

sätter sig på en stol. Helst hade hon velat springa, men hon är totalt inne i sig själv. Det känns 

som om hon sväller och sväller. Hon börjar gunga fram och tillbaka. Omedvetet börjar hon 

riva sina underarmar med naglarna. Hårdare och hårdare. Ett förtvivlat sätt att behålla 

medvetandet och inte försvinna helt. Efter drygt en timme kommer en i personalen. 

Långsamt lyckas han få kontakt med henne. När Malin blir medveten om var hon är tittar 

hon förskräckt på sina sönderklösta armar. Strimmor av blod har börjat sippra fram. Hon tar 

tag i armstöden på stolen och häver sig upp. Ett par steg från stolen ramlar hon ihop på 

golvet. Det dröjer ytterligare en timme innan hon är helt lugn. Ur dagboken: 
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 ”Jag klarar inte av dessa hemska efterrätter. Detta hat mot min kropp 

förgör mig. Är inte längre någon människa utan bara en enorm 

fettklump. Jag vill inte mer nu! Jag orkar inte leva längre… Det finns 

ingen framtid.” 

 

Malin träffar sin behandlare Gail nästan varje dag, men samtalen leder ingen vart. Därför 

bestämmer de att hon istället ska träffa Birgitta, konceptchefen. På väg mot Birgittas kontor 

kan hon bara tänka på kanelbullar. Det var det enda som fastnade i hennes minne första 

gången de träffades. Efter en timme på Birgittas kontor har hon hundratals andra saker att 

tänka på än kanelbullar. Egentligen säger Birgitta samma saker som Gail brukar göra: ”Att 

hon måste våga lita på vad de säger. Att hennes vikt kommer att stabiliseras så snart som 

kroppens vätskebalans är i ordning igen”. Birgitta lyckas bara få fram det hela på ett annat 

sätt. När Malin går därifrån känner hon sig mer förvirrad än tidigare, men förvirrad på ett 

positivt sätt. Hon börjar inse att hon måste lyssna. Hon har inget val längre. 

 

Vecka 4. Vikt: 47,1 kilo, längd: 171 cm. 

Återigen blir det måndag och dags för vägning. Vågen visar det Malin är mest rädd för. Hon 

har gått upp ytterligare åtta hekton. Den styrka hon lyckas bygga upp under veckorna är som 

bortblåst så fort hon kommer upp på vågen. Siffrorna är på något sätt magiska. 47,1 kilo är i 

hennes ögon detsamma som att vara totalt misslyckad. Att gå ner i vikt är det enda hon är 

riktigt bra på, tycker hon själv. Nu klarar hon inte ens av det längre. Personalen försöker 

förklara för henne att hennes vikt är för låg. De visar labbsiffror och kurvor, men det känns 

som att de pratar om någon annan. Hur kan alla deras siffror gälla henne när hon själv inte 

känner något?  

 

Malin och Rebecka bor mitt emot varandra i korridoren. Av någon anledning finner de 

varandra efter några veckor. Till att börja med är alla så upptagna med att överleva att de inte 

kan tänka på något annat, men när dagarna börjar bli till vardag så upptäcker de vilka andra 

människor som också är där. Rebecka och Malin har både lika och olika sorts problem. Båda 

har använt träning för att ventilera sin ångest. Det som skiljer dem åt är deras diagnoser. 

Malin har anorexi och Rebecka bulimi. Men det spelar ingen roll. Båda är unga tjejer som i 

grund och botten är väldigt sociala. De kan ha kul ihop och prata om annat än sina problem. 

Varje stund då de kan glömma bort var de är och varför är värdefull. En kväll när de båda har 

svårt att sova smyger Rebecka in till Malins rum. De kryper upp i sängen med var sitt täcke 
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rullat kring sig och börjar prata, ett pyjamasparty i miniatyrform. De diskuterar vad de vill 

göra när de kommer därifrån. Rebecka går fortfarande i gymnasiet. Efter studenten vill hon 

hålla på med dans. Helst som professionell dansare. Malin har alltid drömt om att åka till 

England och plugga, men kan inte bestämma vad hon vill läsa. Hon väljer mellan filosofi, 

engelska och religion. Hon hade tänkt åka dit efter studenten, men ätstörningen kom emellan. 

De pratar om allt förutom sina problem. Kvällarna med Rebecka gör att Malin orkar gå upp 

dagen därpå och ta nya tag. 

 

Vecka 5. Vikt: 47,9 kilo, längd: 171 cm. 

Måndag. Upp på morgonen innan frukost, gå in till personalrummet, av med kläderna, kliva 

upp på vågen, se siffrorna snurra och stanna på 47,9 kilo. Åtta hekton upp igen. Malin vet att 

hon måste sluta fixera siffrorna om hon ska bli fri från anorexin, men det är oerhört svårt. 

Siffrorna har varit hennes verktyg för att veta om hon varit tillräckligt duktig. När siffrorna 

visade det hon ville fick hon lugn inombords för en stund. Hon fick nästan en kick av det. 

Hon hade lyckats förtränga alla fysiska behov och det betydde att hon var stark. Rösten inom 

henne förbannar henne nu istället. Hon vet vad hon måste göra, men inte hur. 

 

Gail bestämmer att Malin ska slippa veta om hon går upp eller inte och då går det lite lättare. 

Hon började äta anti-depressiv medicin för två veckor sen och nu börjar den verka. Viljan att 

ta sig ur problemen blir starkare och hon börjar orka försöka kämpa åt rätt håll. Nu vågar hon 

också ta ut svängarna lite mer. En kväll åker hon och Rebecka in till stan och går på bio. Väl 

inne i stan köper Malin en påse lösgodis. Det är första gången hon äter en godisbit på flera år. 

På eget initiativ har hon tagit ett steg i rätt riktning och är stolt över sig själv under hela 

filmen, men ju närmare kliniken hon kommer på vägen hem desto mer kryper ångesten i 

magen. Hon frågar sig varför hon var så dum och självmant åt något hon inte blev tvingad 

till? Och godis dessutom! Vad tänkte hon på egentligen… 

 

Sista vägningen är avklarad. Midsommarafton närmar sig och de åtta veckorna är över. Malin, 

Rebecka och Linda sitter nere i källaren och binder midsommarkransar. För en stund lyckas 

de glömma sina delade känslor inför hemresan. Malin är ensam på tåget på vägen hem. Vad 

hon inte vet där i tågkupén är att hennes första åtta veckor på kliniken ska följas av fler under 

drygt ett och ett halvt år. Men hon anar vilken kamp hon har framför sig. 

Fotnot: Malin, hennes föräldrar och medpatienter har fingerade namn. Informationen 

kommer från intervju med Malin och från Malins dagbok.



 11

Birgitta Jonsson: 
 ”Att arbeta med ätstörningar är som att lägga pussel” 

 
På väggen i vindsrummet där Birgitta Jonsson arbetar hänger en stor bonad. Besökarens 

blick fastnar på den från första steget över tröskeln. Bonaden visar två ansikten vända 

mot varandra. De är gjorda i varmt röda och gula färger. Garnen ser ut att smälta ihop vid 

näsan och munnen. Kanske i en kyss eller bara i prat.  

 

Vindsrummet ligger på Capio Anorexicenter i Varberg. Birgitta Jonsson, 56 år gammal, tar emot i 

en röd skjorta som hon kavlat upp vid armbågarna. Hennes hår är mörkbrunt med slingor som 

ibland glimmar till. Hon har stuckit in sina glasögon i det rufsiga håret i pannan. Så fort hon 

börjar prata om något som upprör henne eller vill förstärka något gestikulerar hon. Med lugn, fast 

blick rakt på mig berättar hon att hon miste sin pappa när hon var ung. Han blev skadad i en 

motorcykelolycka och tvingades därför spendera 7 år på sjukhus. Birgitta Jonsson tyckte inte att 

personalen inom sjukvården på den tiden lyssnade på vad han själv tyckte att han behövde. 

Därför är hon extra mån om att alltid lyssna på vad patienterna på Capio Anorexicenter, vilka 

framförallt är unga kvinnor, vill och känner. Det viktigaste i behandlingsarbetet tycker hon är att 

de unga kvinnorna börjar lita på sig själva. 

- Jag vägrar tro att alla kvinnor inte vågar slåss för sig själva! Någonstans måste vi inom 

sjukvården börja lyssna på vad det är de säger. Det jag vill är att patienterna ska se att de 

själva kan bestämma vad de behöver, säger Birgitta Jonsson. 

 

Genom åren har hon samlat på sig många titlar. Hon är konceptchef på Capio Anorexicenter i 

Varberg, legitimerad psykoterapeut, dietist, beteendevetare och hushållslärare. 1992 startade hon 

Anorexicenter i Varberg som är ett behandlingshem för personer med ätstörningar. Intresset för 

ätstörningar och problematiken kring dem började mycket tidigare. 1969 arbetade hon på ett 

mentalsjukhus. Personalen där tyckte det var jobbigt att ge patienterna näringsdrycker. Resultatet 

blev att patienterna gick allt djupare in i sig själva ju magrare de blev. Birgitta Jonsson märkte att 

näringsbristen försämrade deras funktioner i hjärnan. Det gjorde dem mer och mer inkapabla att 

hantera de problem som de hade från början. Upptäckterna väckte ett intresse att förstå mer om 

psykologisk ohälsa i samband med svält. Därför sökte hon till psykologutbildningen. Hon gick 

första året, men hoppade sedan av eftersom hon tyckte att det var för mycket fokus på att gräva i 

patienternas barndom och för lite fokus på hur man ska åtgärda problemen som finns idag. 

Därefter gick hon en lärarutbildning, en dietistutbildning, anatomi/fysologi-delen av 
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läkarutbildningen och tog en legitimation i psykoterapi. Till slut tyckte hon att hon hade 

tillräckligt mycket på fötterna för att skapa det behandlingsupplägg som resulterade i 

behandlingshemmet i Varberg. Tillsammans med en arkitekt, som också ritade lokalerna, 

finansierade hon Anorexicenter med privata pengar. Förhoppningen var att det så snart som 

möjligt skulle finansiera sig själv, vilket det också gjorde. 2000 sålde hon Anorexicenter till Capio, 

som nu också driver det. Birgitta Jonsson arbetar fortfarande där som konceptchef, men är nu 

anställd av Capio. 

 

Idag har hon en normal arbetsvecka, men när hon startade Anorexicenter var det betydligt mer 

jobb. Först var hon tvungen att omskola all personal eftersom de kom från olika ställen. Det 

gällde att få alla att se på behandlingen på samma sätt. Personalen måste förstå vad som är sjukt, 

vad som är friskt och varför man kallar anorexi och bulimi för sjukdomar. Det är Birgitta 

Jonssons jobb att se till att alla behandlare tänker lika kring sådana frågor och arbetar ungefär 

likadant när de ska behandla patienterna.  

 

Alla som kommer till Varberg har olika bakgrunder och problem. Därför lägger behandlare och 

patient upp individuella behandlingsprogram varje vecka. I programmet definierar de tillsammans 

vilka problem var och en har, sätter upp ett mål för hela behandlingen och små delmål för varje 

vecka. De bestämmer också vilka saker patienten ska jobba med under veckan och vilka redskap 

de ska använda som hjälp. Ett redskap kan vara att skriva ner sina tankar och sen 

verklighetspröva dem, se om de är realistiska. Patienterna går igenom olika mognadsfaser under 

en behandling och det kan ta olika lång tid för dem att bli friska beroende på vilka problem de 

har. Birgitta Jonsson liknar arbetet vid att lägga pussel. Man får sätta dit några pusselbitar åt 

gången, men måste också kunna vänta. 

- Man är som två stycken forskare som sitter ihop och pusslar och ser vilka bitar som 

behövs på vilka ställen. Det gäller att hitta balansen mellan när man ska pusha på och när 

man ska backa. Att jobba med ätstörningar är ett litet konststycke tycker jag, säger Birgitta 

Jonsson. 

 

Birgitta Jonssons arbete handlar om att hjälpa unga människor som på grund av ätstörningar inte 

kan leva normalt. Privat lever hon ett annat liv. Hon är gift, har två barn och tre barnbarn. Hon 

berättar att hon älskar allt som har med livet att göra, att vandra i naturen, umgås med nära och 

kära, laga god mat med mera. 
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- Mitt liv är mitt liv och inte en anorektikers liv, för det vägrar jag vara med i. Jag vill 

påverka och vara en förebild för patienterna. Visa att kvinnor faktiskt kan göra bra saker i 

samhället. Man behöver inte utplåna sig själv för det. 
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Diagnoserna anorexia- och bulimia nervosa 

Den första kända medicinska beskrivningen av det vi idag kallar anorexia nervosa gjordes redan 

1694 i England. De diagnoskriterier som används idag finns uppsatta i den amerikanske 

diagnosmanualen DSM-IV och formulerades 1994. För att få diagnosen anorexia nervosa måste 

en person: 

A. Vägra hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd. 

B. Ha en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att hon/han är underviktig. 

C. Ha en störd kroppsupplevelse och en självkänsla som är överdrivet påverkad av 

kroppsvikt eller form. 

D. Ha menstruationsbortfall under minst tre på varandra följande cykler. 

För att få diagnosen bulimia nervosa måste en person: 

A. Ha återkommande perioder av hetsätning, det vill säga äta en väsentligt större mängd mat 

under en begränsad tid än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och 

omständigheter. 

 B. I rädsla för att gå upp i vikt försöka kompensera för ätandet, t.ex. genom 

självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel eller överdriven motion. 

C. Både hetsäta och kompensera på ett olämpligt sätt i genomsnitt 

minst två gånger i veckan under tre månader. 

D. Ha självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. 

E. Ha störningen inte enbart under episoder av anorexia nervosa. 

Källa: Folkhälsoinstitutet. 
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Så många insjuknar 

 
Ätstörningar tillhör de psykiatriska diagnoser som har högst dödlighet. Den som lider av en 

ätstörning löper tio gånger så hög risk att dö en för tidig död som en frisk person, vilket innebär 

att ca 30 unga kvinnor med anorexia nervosa dör i förtid i Sverige varje år. I statistiken ser det 

annorlunda ut eftersom den officiella dödsorsaken kan vara någon annan. Enligt 

Folkhälsoinstitutet insjuknar 10-40 kvinnor av 100 000 kvinnor per år i anorexia nervosa. Under 

senare år har antalet ökat, men det är svårt att avgöra om det betyder att fler har blivit sjuka eller 

om det är en följd av att diagnoskriterierna ändrats. En genomgång av 34 internationella studier 

visar att mellan 0,2-0,4 % av alla kvinnor mellan 12 och 25 år har anorexia nervosa, men 

siffrorna varierar mellan olika länder. I en japansk studie beräknas 0 % ha anorexia nervosa och i 

en studie av tysktalande flickor i Italien är siffran 1,3 %.  

Omkring 1 % av alla kvinnor mellan 12 och 25 år beräknas ha bulimia nervosa. 

 
Källa: Folkhälsoinstitutet. 

 

 
Långa behandlingstider 

Ätstörningar, och framförallt anorexia nervosa, kräver ofta långa behandlingstider. Bara personer 

med diagnosen schizofreni har fler slutenvårdsdagar per patient än de med ätstörningar. Långa 

behandlingstider innebär förutom lidande för de drabbade också stora kostnader för samhället. I 

regeringsrapporten Ett liv av vikt har man räknat ut att en flicka som har anorexi i elva år kostar 

samhället ca 1,6 miljoner kronor. Elva år kan låta som en lång tid, men är en helt normal 

behandlingstid för någon som drabbas av anorexi. 1993 uppskattade man att den minsta 

kostnaden för vård av patienter med ätstörningar i Sverige till ca 200 miljoner kronor.  

Källa: Folkhälsoinstitutet. 
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Att förebygga ätstörningar 
Att man bör försöka förebygga ätstörningar är de flesta överens om. Forskare och 

behandlare är däremot inte överens om hur det ska gå till. Är det rätt eller rent av skadligt 

att gå ut och informera de unga i kampanjer?  

 

Folkhälsoinstitutet fick 1992 i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen vad gäller anorexi och 

andra ätstörningar. Resultatet blev två rapporter som kom ut 1993 och 1998, och en tvådagars 

konferens 1999. Man gick bland annat igenom ett antal studier över premiärpreventiva åtgärder. 

Primärpreventiva åtgärder innebär att man försöker förhindra att sjukdomen alls bryter ut. 

Tanken bakom dessa åtgärder är att man genom att informera om ätstörningar kan hindra att 

personer insjuknar. Ingen av studierna visade några positiva effekter på deltagarnas attityder eller 

beteende. En studie visade till och med att benägenheten att banta blivit större. 

Folkhälsoinstitutet drog därför slutsatsen att man inte bör informera barn och ungdomar om 

ätstörningar eftersom det kan få en motsatt effekt. Istället valde det att arbeta hälsofrämjande 

genom att försöka stärka ungas självkänsla. Man kom också fram till att det är viktigt att upptäcka 

ätstörningar i tid. Det bör ske genom sekundärpreventiva åtgärder, det vill säga att man 

informerar vuxenvärlden om tidiga signaler och symtom så att behandling kan sättas in så fort 

som möjligt.  

 

Heléne Glant, leg psykoterapeut och socionom, som bland annat skrivit boken Så här kan man 

förebygga och behandla ätstörningar, håller inte med Folkhälsoinstitutet om att det räcker med 

hälsofrämjande arbete bland ungdomar. Hon anser inte att unga får ätstörningar av att bli 

informerade om dem. Istället handlar det om att fler blir medvetna om att de har problem och 

söker hjälp när de vet mer om vad sjukdomarna handlar om. 

- Hälsofrämjande insatser är aldrig fel, men det är inte tillräckligt för att förebygga 

ätstörningar. Det blir lite naivt när statliga myndigheter försöker gå ut och påverka sådant 

som unga flickors självförtroende genom att ge ut broschyrer som Folkhälsoinstitutet 

gjort med ”Vilja Våga Vara Du”. Att inte prata om de verkliga problemen blir som att 

låtsas att de inte finns, säger Heléne Glant. 

 

Man bör framförallt informera unga i sammanhang där det finns risker att de ska utveckla 

ätstörningar. Till exempel ska lärare i skolan gå in och informera i klasserna om de upptäcker att 

några elever är väldigt intresserade av bantning och vikt. 
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I examensarbetet Skolsköterskans betydelse vid upptäckt av anorexia från distriktssköterskeutbildningen 

vid Vårdhögskolan Lund-Helsingborg har åtta skolsjuksköterskor blivit intervjuade om hur de 

upplever sin roll i upptäckten av ätstörningar, hur de arbetar för att upptäcka drabbade elever och 

vilken åtgärdspolicy de sen har. I intervjuerna framkommer att det oftast är kamrater som slår 

larm om ätstörningar.  
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Arbetsrapport 
 
Ämnesvalet 

Ätstörningar är ett ämne som få egentligen förstår. Många har sett bilder på unga tjejer som 

svultit sig själva till dödens rand. De här bilderna utövar en form av fascination på människor 

samtidigt som de skapar avsmak. Hur kan en människa göra så mot sig själv och sin kropp? Vad 

är det som får en människa att springa många mil i veckan trots att de ser ut som om de ska ramla 

ihop när som helst ändå? Det är ett ämne där det finns många frågor. Det skrivs och har skrivits 

en hel del om ätstörningar i medierna, men jag tycker att det fattas en dimension i rapporteringen. 

Mycket handlar om hur svårt det är att få vård, att det saknas pengar, att det är många som 

drabbas och liknande. Alldeles för lite handlar om vardagen för de som drabbas av sjukdomen. 

Jag vill visa vad händer inom en ung kvinna som lever med anorexi, hur hon tänker och vad hon 

känner.  

  

Syfte och tänkt publicering 

Jag vill visa problemen från insidan. Mitt syfte är att, framförallt med mitt reportage, ge 

läsarna en annan bild av problemen än den vanliga. Jag hoppas att öka förståelsen av hur det 

är att leva i det helvete som anorexin faktiskt är. Tänkt publicering är en vanlig dagstidning i 

Varbergsområdet. Framförallt eftersom kliniken finns där, men också för att en dagstidning 

når många. Mitt arbete är skrivet för att alla ska kunna förstå, inte bara de som redan är insatta 

i ätstörningsproblematik. 

 

Kort sammanfattning av research 

Mitt researcharbete har varit olika till de olika artiklarna. För mitt reportage gjorde jag en 

djupintervju med kvinnan som läsaren får följa. Hon berättade för mig hur hennes första åtta 

veckor på Capio Anorexicenter i Varberg varit och jag fick ta del av hennes 

dagboksanteckningar från den tiden. Jag har även besökt Capio Anorexicenter och sett miljön 

där och de dagliga rutinerna, så jag vet att hennes uppgifter stämmer. 

  

Researchen till personporträttet var också en lång intervju. Utöver intervjuerna har jag läst så 

mycket litteratur om ätstörningar som jag hunnit. Till faktaartikeln gjorde jag en 

telefonintervju med Heléne Glant, legitimerad psykoterapeut och socionom.  
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Diskussion om vinkling, form och gestaltning 

Jag har försökt ha en röd tråd genom min artikelserie. Reportaget handlar om en kvinnas 

kamp för livet och om vardagen på ett behandlingshem. Personporträttet handlar om samma 

behandlingshem ur dess grundares ögon. Birgitta Jonsson berättar hur hon ser på 

ätstörningsbehandling och hur behandlingen på Capio Anorexicenter är upplagd. Två sidor av 

samma mynt så att säga. I faktaartikeln ville jag försöka spegla diskussionerna på 

forskningsfältet. Där går jag tillbaka ett steg och frågar vad man kan göra för att hindra att 

unga flickor överhuvudtaget ska behöva hamna på ett behandlingshem. 

Den största utmaningen för mig var att gestalta reportaget så att det gav kvinnans berättelse 

rättvisa. Den typen av berättelser kan lätt bli överlastade med makabra detaljer. Många 

händelser var i sig så laddade av känslor att jag tidigt valde att bara försöka återberätta vad 

hon berättat för mig.  

Jag har hela tiden strävat efter att göra texterna så lättförståliga som möjligt. Det är lätt att 

snurra in sig i medicinska begrepp inom det här ämnet och det har jag velat undvika. Formen 

skulle vara sån att alla kan ta den till sig. 

 

Etiska problem 

Min huvudkälla i reportaget ville vara helt anonym. Därför valde jag att fingera alla namn på 

medpatienter och även på hennes föräldrar. Under arbetets gång har jag hela tiden balanserat 

mellan intresset att ta med så mycket som möjligt och samtidigt skydda henne.  

 

Citatkontroll 

Alla jag har intervjuat och som citerats i texterna har fått kontrollera citaten. Jag har mailat 

texterna till dem och alla har gett sitt godkännande. Malin svarade inom en vecka och Birgitta 

Jonsson svarade dagen efter att hon fått texten. Birgitta Jonsson hade en synpunkt på ett 

faktafel som jag ändrade, annars har ingen haft några synpunkter. Jag har också fått 

klartecken från Heléne Glant. 
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Källförteckning 
Intervjuer: 
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