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Abstrakt 

Detta är en C-uppsats som behandlar fenomenet ätstörningar ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv. Vi behandlar frågor om varför drabbade tror att ätstörningar uppkommer och vilka 

sociala faktorer som påverkar utbredningen och om/hur ätstörningar påverkar identiteten hos 

en drabbad. Vi har genom kvalitativa intervjuer försökt besvara frågor om hur medias 

påverkan och de sociala normerna påverkat de intervjuade volontärerna i vår studie samt hur 

de ser på ätstörningar som sjukdom och dess förlopp och uppkomst. Detta genom att 

analysera intervjuerna med hjälp av teorier av Mead, etnometodologiska infallsvinklar och 

teorier om identitet. De personer vi intervjuat arbetar som volontärer inom en 

volontärorganisation som hjälper människor som är drabbade av ätstörningar. Alla som deltog 

i studien hade själva personliga erfarenheter av ätstörningar. I resultatet kunde vi se tydliga 

skillnader och likheter i resonemanget hos de intervjuade som vi sedan analyserar för att 

försöka, med hjälp av hermeneutiken, nå några slutsatser om vad som påverkar ätstörningar, 

hur det påverkar en individ samt hur en ätstörning framställs. 

Abstract 

 

This is a C-level essay that deals with the phenomena surrounding eating disorders, from a 

social psychological point of view. We deal with the social aspects that could be due to the 

appearance, spread and identity altering aspects of eating disorders. We have, through 

qualitative interviews, tried to answer questions about if/what role media plays and what 

impact the social norms have had on the volunteers in our study, also how they recognize the 

phenomena of eating disorders and the spread of the “disease”. The analyses of the empirical 

studies will be done through theories by Mead, ethnometodological approaches and other 

theories treating the subject of identity. The people interviewed are working voluntarily 

through a volunteer organization that helps treat people with eating disorders. All people 

participating in the study have had previous personal experience of eating disorders.  

The result of the interviews showed both similarities and differences in the stories told by the 

people we interviewed. We were able to analyze these similarities and differences and with 

the help of theories we were able to draw a couple of conclusions about what the triggers of 



  

eating disorders are, how an eating disorder affects a person and how they describe an eating 

disorder. 

Disposition 

 

Denna uppsats är indelad i 10 olika kapitel där flertalet av dem har underrubriker. I kapitel ett 

består av en inledning där läsaren får en snabb inblick i vad uppsatsen kommer att handla om 

och vad för fenomen som kommer behandlas. Näst kommande kapitel, kapitel två består av 

syfte och problemformuleringar, här presenterar vi vad vi har för syfte med uppsatsen och vad 

vi har för problem/frågor som vi vill bringa klarhet i. Kapitel tre är det kapitlet då vi 

presenterar nödvändig fakta om fenomenet vi studerat och även tidigare forskning för att 

läsaren ska få en djupare förståelse. I kapitel fyra förklarar vi de teorier som vi använder oss 

av i studien. Nästa kapitel är metod kapitlet, här presenterar vi våra val av metod som t ex. 

vetenskapsteoretisk ansats, narrativ metod, urval och tillvägagångssätt. I kapitel sex 

presenterar vi det material som vi samlat in genom våra intervjuer. Näst kommande kapitel är 

kapitel sju och består av socialpsykologisk analys och tolkning, här analyserar vi materialet 

från det tidigare kapitlet med hjälp av de teorier vi valt. Kapitel åtta består av reflektion vi 

reflekterar här över hur studien har gått, vad vi kan göra annorlunda, vad vi tänkt och 

förkastat. Efter reflektionen kommer kapitel nio där vi sammanfattar studien. Det sista som 

kommer i uppsatsen är referenslistan där vi presenterar de referenser som vi använt. 
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1. Inledning 

 

Anorexi, anorexia nervosa, och bulimi, bulimia nervosa, är de former av ätstörningar som vi 

studerar i denna uppsats, dels för att de har diagnostiska kriterier och dels för att det är de 

mest omtalade ätstörningarna. Anorexi och bulimi studeras främst utifrån en 

socialpsykologisk infallsvinkel. Vi studerar hur ätstörningar påverkar individers identitet och 

vad det är som gör att de intervjuade drabbades av sjukdomen samt vilka yttre omständigheter 

som de tror kan ha påverkat deras sjukdomsförlopp. Med yttre omständigheter menar vi 

påverkan från samhället och kulturen samt media.    

Vår empiri samlas in genom kvalitativa intervjuer med människor som arbetar frivilligt som 

volontärer i en organisation som arbetar mot ätstörningar. Alla de volontärer vi intervjuar har 

själva lidit av ätstörningar. Utifrån volontärers erfarenheter och kunskaper om ätstörningar 

kommer vi att undersöka detta.  

Fokus ligger på de intervjuades berättelser och den bakgrund de haft. Vi kommer inte lägga 

fokus på vad volontärerna gör i sitt arbete utan på de personliga erfarenheter de har av 

ätstörningar och deras olika teorier och tankar kring fenomenet ätstörningar.  

Vi vill studera ätstörningar på grund av att det intresserade oss och för att vi båda två varit i 

kontakt med ätstörningar på olika sätt. Det intresserade oss även då det tycks vara ett ämne 

som får mer och mer uppmärksamhet och vi tyckte att det vore intressant att sätta oss in i det 

lite mer och därigenom öka vår förståelse för ätstörningar. Vi tycker att det är viktigt att 

studera detta fält på en kvalitativ nivå, det vill säga genom att studera ett fåtal personer 

noggrant i stället för en stor massa. Detta för att få en mer komplex inblick i de berättelser 

som de intervjuade har. Vidare för att anorexi och bulimi är de ”psykiska sjukdomar” som har 

högst dödlighet. Det finns mycket forskning på psykologiska orsaker till ätstörningar men vi 

intresserar oss för de yttre omständigheter som kan tänkas påverka ätstörningar. Av dessa 

anledningar valde vi att studera just ätstörningar från ett socialpsykologiskt perspektiv. 

Anorexi och bulimi är bara två av många ätstörningar, vi har dock valt att enbart fokusera på 

dessa två på grund av tids och plats brist.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka erfarenheter, föreställningar och upplevelser 

en grupp personer som själva varit drabbade av ätstörningar har gällande olika aspekter av 

denna problematik. Genom kvalitativa intervjuer har vi intervjuat nio personer som alla, 

förutom att de har egna erfarenheter av ätstörningar, är aktiva som volontärer i en förening 

som försöker stödja individer med ätstörningar. Särskilt intresserar vi oss för:  

1) Vilka orsaker till egna och andras ätstörningar de ”drabbade” lyfter fram som bidragande 

faktorer;  

2) Vilken roll normer och ideal och spridningen av dessa via media spelar;  

3) Hur ätstörningar påverkar aspekter som rör identitet och identitetsarbete;  

4) De kollektiva föreställningar och förklaringar som växer fram volontärer sinsemellan 

utifrån det faktum att de alla tillhör samma organisation.  
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3. Bakgrund 

 

I detta avsnitt kommer vi att presentera bakgrundsinformation som gör att läsaren får en bättre 

förståelse för ämnet. Vi kommer här beskriva föreningen där de intervjuade arbetar ideellt 

som volontärer. Vidare kommer vi att skriva om ätstörningarnas historia, när ätstörningar 

uppkom som begrepp och när ätstörningar fick ett diagnostiskt värde. Vi fortsätter sedan med 

att presentera kriterierna för att en person ska få diagnosen anorexi/bulimi. Vi kommer endast 

presentera ätstörningarna anorexia och bulimi. Den tidigare forskning som vi valt att ha med 

består av tre artiklar om sociokulturell påverkan. Den tidigare forskningen kan vara intressant 

för läsaren att studera och jämföra med vad vi kommer fram till samt viktig för oss i analysen 

av våra resultat.  

3.1. Volontärföreningen  

 

Under vårt arbete med vår uppsats har vi intervjuat volontärer från en förening för anorexi och 

bulimi. Föreningen lever på sponsorer, bidrag och de ideelltarbetande volontärerna som i vårt 

fall själva har erfarenheter av ätstörningar. Denna förening är rikstäckande och finns i städer 

runt om i landet. Föreningen har som syfte att motverka och förebygga ätstörningar. 

Volontärerna finns där som stöd för drabbade och anhöriga men arbetar även i förebyggande 

syfte. Föreningen har olika slags work shops, självhjälpsgrupper, mentorer och 

kontaktpersoner allt för att kunna stödja personer med ätstörningar. De volontärer vi intervjuat 

har alla olika uppgifter. Vissa satt som telefonister och tog emot samtal från drabbade som 

behövde tala med någon medan andra främst sysslade med förebyggande arbete ute i olika 

skolor. De talar om självkänsla och skönhetsideal i olika workshops och i skolor för att öka 

ungdomars förståelse för deras egenvärde. Det finns även föreläsningar för lärare och 

föräldrar i ett förebyggande syfte. Riksföreningen erbjuder mentorer för drabbade såväl som 

för anhöriga och har grupper för anhöriga och drabbade där de kan få stöd och dela med sig 

av sina erfarenheter. De volontärer vi intervjuat håller alla på med olika delar av detta. Vissa 

har varit volontärer länge och är aktiva som mentorer, föreläsare och stödpersoner medan de 

som varit volontärer ett kort tag har mindre ansvarsområden.  
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3.2. Diagnostiska kriterier och spridning 

Anorexi, anorexia nervosa betyder `nervös aptitlöshet´, vilket kan leda tankarna fel då en 

person som lider av anorexi inte saknar aptit tvärtom, personen ifråga har istället en ovilja att 

äta (Glant, 1998). Anorexi har en hög dödlighet till följd av olika komplikationer men även 

till följd av självmord (vilket i sig kan ses som en komplikation). Bulimi, bulimia nervosa 

betyder `hungrig som en oxe´. En anorektiker är underviktig medan en bulimiker inte 

nödvändigtvis måste vara det. Anorexi och bulimi finns i många olika former men de 

diagnostiseras efter speciella kriterier.  

Enligt Glant (1998) är det 0,2 till 0,4 % av unga kvinnor i västvärlden som uppfyller kraven 

för diagnosen för anorexi. Här nedan kommer några av de kriterier som krävs enligt DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) för att få diagnosen anorexia nervosa 

att redovisas. Ett av dessa kriterier är att personen i fråga vägrar behålla mer än 85% av den 

förväntade normal kroppsvikten i förhållande till längd och ålder. Eller att BMI (body mass 

index) är under 17.5. Personen har alltså viktfobi dvs. en intensiv rädsla för att gå upp i vikt 

eller bli tjock. Ytterligare ett kriterium är störd kroppsuppfattning dvs. att personen inte själv 

kan se hur mager den är och inte förstår allvaret i avmagringen.  

 

Enligt Glant (1993) uppträder Bulimi bland omkring 1- 2% av unga kvinnor i västvärlden. För 

att få diagnosen Bulimi måste personen i fråga uppnå vissa kriterier enligt DSM-IV. Ett av 

dessa kriterier är att personen under begränsad tid intar ett överskott av kalorier för att sedan 

följa upp med en episod av svält. Personen kompenserar för det överdriva matintaget genom 

t.ex. självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, lavemang, diuretika eller 

andra läkemedel, fasta eller överdriven motion. Även för Bulimi så finns det en fixering vid 

kropp och vikt som starkt påverkar självkänslan. 

3.3.  Tidigare forskning 

 

Vi har i detta avsnitt valt att ha med tidigare forskning om ätstörningar. Vi har tagit med tre 

artiklar om ätstörningar, kulturella- samt medialakopplingar. En av artiklarna är av Janet 

Polivy och Peter Herman (2002) och heter Causes of eating disorders i den diskuteras olika 

orsaker till ätstörningar med fokus på det två mest kända: anorexia nervosa och bulimia 

nervosa. Polivy och Herman (2002) skriver att det är svårt att ge en direkt anledning till varför 
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ätstörningar drabbar en människa men inte en annan. En kombination av kulturell påverkan, 

interpersonella relationer, socialisering och personliga problem menar dem kan vara en del av 

det som påverkar. De punkter som står ut mest som avgörande faktorer sägs dock vara 

missnöjdhet med sin kropp, depression, dålig självkänsla och kontrollbehov blandat med 

påverkan av andra. Vilka av alla dessa som är den primära påverkan kan vi dock inte veta 

säkert menar Polivy och Herman (2002). Denna artikel har vi valt att ha med på grund av dess 

fokus på kulturella- och sociala påverkan. En annan artikel som vi fann intressant är Culture 

and eating disorders som är skriven av Merry N. Miller och Andrés J. Pumariega (2001). I 

den diskuterar de ätstörningar ur en historisk och kulturell synvinkel som vi fann intressant 

och användbart då vi är ute efter exempel på förklaringar och antaganden om ätstörningar ur 

ett socialpsykologiskt perspektiv.  Den tredje och sista artikeln vi valt att ta med är artikeln 

Relations of media exposure to eating disorder symptomatology skriven av Eric Stice, Erika 

Schupak-Neuberg, Heather E. Shaw och Richard I. Stein (1994). I denna behandlas medias 

inflytande på ätstörningar. Media är en aspekt som vi lagt stor vikt vid i denna uppsats om 

ätstörningar och vi fann därför denna artikel högst intressant. Under rubriken historia kommer 

vi presentera en del av vad Heléne Glant (1993, 1998) skriver om historian kring anorexi och 

bulimi, detta är taget ur hennes böcker Sluta svälta och sluta hetsäta.  

 

3.3.1. Historia 

 

Det första fallet av anorexi dokumenterades redan år 1684 av Richard Morton men inte förrän 

1870 blev anorexi en egen diagnos (Glant, 1993). Begreppet bulimi har funnits sedan 1700-

talet men blev på 1900-talet en egen diagnos. Anorexi sågs under en lång tid som en form av 

hysteri som bara kvinnor ansågs kunna lida av. Enligt Glant (1998) har denna syn på 

sjukdomen kommit att revideras. Dessa former av ätstörningar tillsammans med ätstörning 

utan närmare specifikation (uns) är väldigt omdebatterade och har kommit att ta större 

vetenskaplig och samhällelig plats de senare decennierna. En studie som publicerades på 

1970-talet beskrev anorexi som en kulturbunden sjukdom. Den menade att sjukdomen bara 

existerade i västvärlden och det till följd av de ideal som fanns och ännu finns. Detta är en 

vanlig teori kring alla former av ätstörningar. 
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Enligt Polivy och Herman (2002) har till synes både anorexi och bulimi funnits sen urminnes 

tider men säkerligen inte i samma utsträckning som nu och kanske heller inte på samma sätt 

som idag. De menar att en av anledningarna till att det ökat kraftigt de senaste 50 åren kan 

vara kopplat till den ökade medvetenheten om anorexi och bulimi, då man kunnat urskilja 

vissa beteenden som ”sjuka” istället för annorlunda och på så sätt kunnat se hur många det var 

som lider av det. Miller och Pumariega (2001) håller med om dessa antaganden om att det inte 

är ett nytt fenomen i sin i artikel. De menar att trots att den moderna kulturen har blivit ansedd 

som den största anledningen till utbredningen av ätstörningar det senaste decenniet så har 

historiska studier visat att ätstörningar förekommit också tidigare. Både anorexi och bulimi 

har funnits sen urminnes tider i olika delar av världen och inom olika tidsperioder.  

Även om ätstörningar just nu är mest utbrett i väst så har det inte alltid varit så. Miller och 

Pumariega (2001) menar att för att kunna utveckla en teori om varför just vissa drabbas så bör 

dock fler studier göras på det psykologiska planet samt angående genetiken hos dem som 

drabbats. Att bota och förebygga ätstörningar har tidigare gjorts genom att stärka 

självförtroende och självkänslan hos individer men kanske är det värt att försöka stärka den 

kulturella identiteten och samhörigheten. Detta som ett långsiktigt mål för att överkomma 

ätstörningarnas utbredning i väst. Även öka kvinnors bild av vad som är kvinnligt och 

attraktivt kanske skulle kunna ha en bidragande effekt till minskningen av ätstörningar menar 

Miller och Pumariega (2001).  

3.3.2.  Kulturer och folkslag 

 

Polivy och Herman (2002) menar att ätstörningar inte förekommer i alla kulturer utan i de 

kulturer där mat finns i överflöd. I länder där det råder brist på mat tenderar idealet att vara 

rundare. På så vis strävar kulturer mot det som är svårast att uppnå. Om man utgår från den 

teorin är kanske just överflödet av föda en av anledningarna till anorexi och bulimi. Dock ska 

man komma ihåg att de flesta som växer upp i en kultur där det finns bra tillgång till mat inte 

lider av en ätstörning menar Polivy och Herman (2002) . I de kulturer där det finns gott om 

föda är idealet smalt. Huruvida man internaliserar idealet beror dock på en del andra variabler.  

Miller och Pumariega (2001) håller delvis med om detta men menar att kulturella övertygelser 

och attityder har visat sig vara direkt bidragande till ökningen av ätstörningar. De menar att 

historiska och tvärkulturella upplevelser i sig kan öka risken för ätstörningar, då fysiska och 
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estetiska värden ändras. Detta kan bidra till ätstörningar på grund av uppfattning av kulturen 

förändras menar Miller och Pumariega (2001). Dessa kulturella förändringar, så som nya 

fysiska och estetiska värden, kan ske över tid i alla kulturer eller hos en enskild individ som 

migrerar till en ny kultur.  

Miller och Pumariega (2001) menar att det inte längre går att urskilja enbart en kultur eller 

etnicitet vars medlemmar drabbas. Dock har det visat sig att i kulturer som inte ingår i det vi 

kallar västvärden ofta har ett ideal som är mer runt då detta är ett tecken på välfärd, att kunna 

unna sig mat. Det är även sett som ett tecken på liv och fertilitet. I dessa delar av världen och i 

dessa kulturer är ätstörningar inte lika frekvent förekommande.  

3.3.3. Media 

 

När vi i denna uppsats talar om media så avser vi all form av media, allt från tidningar, 

affischer, TV, radio, internet och reklam i skyltfönster. Polivy och Herman (2002) lyfter upp 

det faktum att skulden för ätstörningar ofta läggs på media. Detta på grund av att media 

idealiserar synen av den smala kvinnan. Det verkar dock inte helt troligt att enbart media 

skulle kunna spela en sådan avgörande roll, då borde alla som tar del av någon form av media 

drabbas. Det är mer troligt att media spelar en bakgrundsroll till utbredningen av ätstörningar. 

Det är inte troligt att media i sig spelar en avgörande roll som orsak till utbredningen. Det är 

möjligt att dem som är missnöjda med sin kropp kanske tar till sig av media på ett annat sätt 

än dem som är nöjda eller mindre missnöjda. Mer om detta under rubrik missnöjet med 

kroppen.  

Miller och Pumariega (2001) skriver att idealiseringen av det smala idealet i västvärlden har 

blivit anklagat för att vara den främsta orsaken till ätstörningar. Mycket på grund av att dem 

som lider av t.ex. anorexi viktmässigt ligger närmare modeller än den genomsnittliga kvinnan. 

Modeller är dem som ses som budbärare av vad som är attraktivt. På grund av detta har media 

blivit anklagade för att vara dem som sprider sjukdomen. Då idealet av vad som är vackert har 

ändrats så finner fler och fler kvinnor att de är missnöjda med sina kroppar. Fler och fler 

känner press att leva upp till det smala idealet.  

Stice, Schupack-Neuberg, Shaw och Stein (1994) presenterade i sin artikel fakta om just 

medias på verkan. De skriver att den första ökningen av ätstörningar skedde i samband med 

att media uppmärksammade det allt smalare idealet. Den andra gången det ökade var i 
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samband med att bantningspiller/tips och dieter ökade i tjejtidningar. En studie visade till och 

med att det i en tidning för kvinnor förekom tio gånger så många bantningstips och 

uppmaningar jämfört med i tidningar för män. Detta i samband med att tio gånger fler kvinnor 

än män blev sjuka. Studier där kvinnor fått se bilder av smala, ”normala” och överviktiga 

kvinnor har visat att kvinnor känner en ökad press att själva bli smalare. De fick sämre 

självförtroende och ett ökat missnöje med sin kropp medan dem som såg bilder av modeller i 

tjejtidningar upplevde känslor som depression, stress, skuld, skam osäkerhet och missnöjdhet 

med sina kroppar. Dessa studier visar att kvinnor internaliserar det stereotypa idealet om den 

smala kvinnan vilket leder till negativa känslor då målet är orealistiskt smalt.  

Stice, Schupack-Neuberg, Shaw och Stein (1994) menar även dem att  det sociokulturella 

idealet om att den smala kvinnan är en lyckad och attraktiv kvinna tros kunna vara en av 

orsakerna till utbredningen och utvecklingen av ätstörningar. En av de starkaste budbärarna av 

detta budskap tros vara media. En rad bevis finns för att det därför skulle vara så att 

ätstörningar kommer ur en viss påverkan av media.  

Stice, Schupack-Neuberg, Shaw och Stein (1994) menar vidare att studier har visat att dem 

som tar till sig dessa stereotypa könsroller har lättare för att internalisera det smala idealet. 

Stice, Schupack-Neuberg, Shaw och Stein (1994) menar även att många bulimiker lär sig sätt 

att kompensera intag av mat genom just media, då det tydligt går att se hur andra gör. Med 

andra ord så antas det att media är en bidragande faktor till vår uppfattning om genus och vår 

inställning till idealet om att vara smal. Det kan då ske direkt som i exemplet bulimiker ovan 

eller indirekt genom att starta ett kollektivt missnöje med kroppar. Det som de olika 

författarna till artiklarna skriver om just det missnöjet kommer under nästa rubrik:  

3.3.4. Missnöjdhet med kroppen 

 

Polivy och Herman (2002) skriver att vara missnöjd med sin kropp verkar vara en avgörande 

faktor för utvecklingen av anorexi och bulimi. De skriver även att det enligt vissa är så att 

familj och vänner har ett större inflytande än vad media har. Polivy och Herman (2002) 

skriver att tonåringar lär sig attityder och beteenden som stämmer in med det rådande idealet 

av sina vänner och jämnåriga men de skriver samtidigt om det faktum att vissa menar att det 

är tvärtom. Oavsett så kanske det är samma budskap som levereras från dem alla, att vara 

smal är en norm.  
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Polivy och Herman (2002)  menar att kvinnor verkar vara mer lättpåverkade av media och 

vänner än vad män är och det kan vara förklaringen till varför tio gånger fler kvinnor än män 

drabbas. Det kan vara så att kvinnor är mer mottagliga för påverkan av media och vänner än 

vad män är. Det är även möjligt att kvinnors missnöje och stress påverkar dem på ett sådant 

sätt att de riktar detta mot idealiseringen, av att vara smal och på så sätt internaliserar önskan 

om att vara smala.  

Stice, Schupack-Neuberg, Shaw och Stein (1994) håller med om det som sagts ovan och 

menar att desto mer missnöjd en kvinna är med sin kropp desto mer troligt är det att hon 

kommer tillta drastiska metoder för att gå ner i vikt så som att sluta äta, träna mera eller 

kompensera för sitt intag av mat. Men även om en kvinna är nöjd med sin kropp så finns det 

en risk att hon har en ansträngd patologisk inställning till mat då hon måste kämpa för att 

behålla den kropp hon har. 

  

3.3.5. Familjen  

 

Om familjen och vänner hyllar smalhet och den självkontroll som smala verkar ha så är det 

inte konstigt ifall en ung människa faller för en ätstörning menar Polivy och Herman (2002). 

Det kanske inte är den direkta orsaken till ätstörningar heller men det späder säkerligen på 

tankegångarna skriver Polivy och Herman (2002). De menar att om vi tar ett steg längre ifrån 

kulturen och närmar oss individen så kommer vi till diskussionen om familjen.  

Familjerelationer har visat sig inte enbart leda till ätstörningar utan även späda på dem. Vissa 

menar att för att en person ska kunna bli frisk måste hela familjen gå i terapi detta för att 

bearbeta problemet i familjen som kan vara en orsak till ätstörningen. Dem som har varit 

utsatta för fysisk eller sexuell misshandel sägs löpa större risk för ätstörningar än andra. Det 

har även visat sig att mammor till dem som lider av ätstörningar är i större utsträckning 

missnöjda med familjerelationerna och kanske själva har lidit av ätstörningar.  Polivy och 

Herman (2002) menar att det svåra med familjerelationer och ätstörningar är att veta om de 

dåliga relationerna ledde till ätstörningarna eller om ätstörningarna ledde till de dåliga 

relationerna mellan familjemedlemmarna. Det är dock troligt att familjen skulle kunna ha en 

direkt påverkan. Det finns också en rad personliga problem som skulle kunna vara 
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anledningen till ätstörningar. Det finns forskning på att interpersonell påverkan kan vara 

väldigt stark så som misshandel, trauma och mobbing.  

3.3.6. Begrepp 

 

”DSM-IV ”- Står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Denna 

sammanställs varje år av psykiatrer och läkare I USA, genom röstning, liknande system finns 

även I Europa. (http://allpsych.com) 

Media- Med media avser vi all form av media, allt från Tv, video, tidningar, reklam och 

affischer till internet och bloggar.  

Interpersonell- Betyder något som sker mellan människor.  

Självkänsla- Är den bild en människa har av sig, kan även ses som det sätt en människa 

definierar sig själv och tillskriver sig sitt värde utifrån (är inte samma sak som 

självförtroende).   

Internalisera- Betyder att ta till sig något så som ett värde eller en åsikt och göra den till sin 

egna.  

Norm- Sätts av en majoritet av folk eller av en idealisering av något.  

”I”- En av George Herbert Meads teorier, ”I” kan kort förklaras som den impulsiva delen av 

ens personlighet och/eller handlingar, se djupare beskrivning under punkt 4.1.  

”Me”-  En av George Herbert Meads teorier, ”Me” kan kort förklaras som den 

eftertänksamma och reflekterande delen av ens personlighet och/eller handlingar, se djupare 

beskrivning under punkt 4.1 

”Den generaliserade andre”- En av George Herbert Meads begrepp om uppfattningen av 

omvärlden, se djupare beskrivning under punkt 4.1 

Identitet - En människas uppfattning av sig själv utifrån vad den värderar som 

identitetsskapande, se vidare under punkt 4.2.  

Accounts- Ett etnometodologiskt begrepp om hur människor framställer, förklarar/redovisar 

olika sanningar, se mer under punkt 4.3.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

I denna del kommer vi redovisa de teorier vi valt att använda i analysen av vårt material. Vi 

kommer även ha med tidigare forskning kring ätstörningar och kulturer i analysdelen men det 

ligger under rubriken bakgrund med rubrik tidigare forskning.  

De teorier vi kommer att redovisa är den symboliska interaktionismen såsom den framställs 

av George Herbert Mead, och särskilt då hans begrepp I, Me och den generaliserade andre. Vi 

intresserar oss för hur en människa med ätstörningar resonerar och hur det kan kopplas till 

främst teorin om den generaliserade andre. Teorier om identitet och identitetsskapande är den 

andra teorin vi har valt att ha med eftersom vi intresserar oss för sambandet mellan 

ätstörningar och identitet. Kanske I och Me spelar olika roller i detta identitetsskapande? Vi 

presenterar också ett begrepp från etnometodologisk teori, nämligen accounts. Detta för att vi 

är intresserade av hur de definierar ätstörningar och vilka gemensamma förklaringar 

volontärerna har för utvecklingen av ätstörningar. 

 

4.1.  I, Me och den generaliserade andre  

Enligt Mead (1912) är barnets känslor en spegel av omgivningen på det visset att barnets 

känslor och beteende avspeglar vad de har fått uppleva. När barnets sociala intresse börjar 

växa så yttrar det sig inte i samtalet med andra utan snarare i samtalet med sig själv. Det 

kommer ta ganska lång tid innan barnet upptäcker jaget och det är ingenting den kan göra på 

egen hand eftersom de första sociala upptäckterna är av andra. Så här skriver Mead 

(1912:406) om det vi kommer redovisa på ett kortfattat sätt: ”Inner consciousness is socially 

organized by the importation of the social organisation of the outer world”.  Detta sker med 

hjälp av bl.a. ”I”, ”Me” och den generaliserade andre. Vad Mead menar med detta citat är att 

det inre medvetande är socialt organiserat då vi tar till oss den sociala organisationen av den 

yttre världen. Med andra ord så organiserar vi inte den yttre världen helt på egen hand utan vi 

organiserar den utifrån den organisation vi ser runt omkring oss. 

Vi kommer att inleda med begreppet ”I”. Enligt Berg (1992) står I-fasen för kreativitet och 

frihet. I är den delen av ens själv som är egoistiskt och impulsivt. ”I- fasen” är det som agerar 
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på vad vi vill. Det som håller oss tillbaka, får oss att minnas och reflektera över ”I-fasens” 

handlingar kallas för ”Me”.  

Me-fasen står för den sociala identiteten och rollerna.  Ett s.k. ”Me” är vad som lägger 

grunden för ett själv menar Mead (1912). Barnet upptäcker först sig själv när han skådar sig 

utifrån så som han skådar andra. Det är efter detta som vi utvecklar en form av överjag, ett 

”Me”. Det är först när barnet börjar anta olika roller genom lekar som denne upptäcker ”Me”, 

detta kallas för ”rollövertagande” (Berg, 1992)  

Efter att ”I” och ”Me” har bildats och barnet utvecklat en uppfattning om sitt själv så bildas 

även en uppfattning av omgivningen i vilken personen befinner sig. Detta kommer senare i 

barnets utveckling och kallas för den generaliserade andre.   

Den generaliserade andre är samhällsspelet och det spelet ingår i det som sker på jobbet, i 

hemmet och i skolan osv. När dessa så kallade spel vävs samman konstrueras den 

generaliserade andre. I en abstrakt bemärkelse är den generaliserade andre samhället och den 

generaliserade andres attityd är även samhällets attityd. Individens handlande och tänkande 

regleras inte genom att vi tar över någon persons roll utan genom en allmän motpart och 

denna motpart är den generaliserade andre. Barnet lär sig i en spelsituation att ta över flera 

personers roller, under detta spelstadium utvecklas en förmåga att överta ett mer allmänt 

synsätt på situationen och jaget. Detta allmänna rollövertagande är just den generaliserade 

andre (Angelöw & Jonsson 2000). 

Genom leken och ”rollövertagandet” skulle man kunna säga att barnet socialiseras då den lär 

sig se sig själv utifrån och börjar döma sig själv utifrån den bild som denne har av samhället. 

För att tydliggöra skriver Berg (1992) att tänkandet är en interaktion mellan ”I” och ”Me” 

eller den generaliserade andre. Berg (1992) menar att vi samtalar med samhället eller med den 

bild vi internaliserat som samhället. Vi skapar en bild av vad samhället består av och vi 

internaliserar de normer och regler den bilden av samhället medför. Hur mycket av den 

generaliserade andres normer och regler vi internaliserar är individuellt. Likaså är bilden av 

den generaliserade andre individuell. I det operativa systemet som ”I” och ”Me-fasen” tillhör 

finns den generaliserade andre och det kan vara samhället som en abstrakt person och som 

liknar ett överjag.  

För att förtydliga hur dessa tre faser samspelar skulle man kunna säga att dem inte kan finnas 

utan varandra. ”I” och ”Me” fungerar bara i relation till varandra då dem utgör medvetandet. 
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Det är mellan faserna ”I” och ”Me” som utvecklingen i livet finns, båda faserna behövs för att 

det ska bli någon utveckling. Vi kan inte utesluta ”Me-fasen” och den generaliserade andre 

helt och bara leva med ”I”, då skulle vi sluta vara människor enligt Berg (1992). Utan ”I” och 

”Me” finns ingen generaliserande andre och med ”I” och ”Me” kan vi heller inte vara utan 

den generaliserande andre, de tre begreppen är sammanvävda och utgör olika aspekter av ens 

själv och uppfattning av självet.  

 

4.2. Identitetsteori 

 

Det finns många former av identitet så som nationell, kulturell och sexuell identitet. Kort och 

gott är identitet det som definierar en enskild person. Ens identitet kan vara självdefinierad, 

hur man upplever sig själv, vem man är och inte är men även hur andra ser på en själv. Var 

persons identitet utvecklas och formas ständigt under hela ens livstid och består av många 

olika egenskaper. Dessa egenskaper är sådana vi väljer och sådana som vi inte kan påverka. 

Identitet handlar i grunden om gemenskap, emotionella laddningar och kollektiv tillhörighet, 

enligt Hammarén och Johansson (2009). Identitet är inte en egenskap som finns hos oss 

individuellt utan är i själva verket en del av den kollektiva tillhörighet och identifikation som 

vi har gemensamt och delar med andra människor. Identiteten skapas utifrån hur vi ser på oss 

själva och/eller hur vi tror att andra ser på oss. 

Frisén och Hwang (2006) menar att identitet skapas på samma sätt som objektrelationer med 

det undantaget att objektet inte är ett ting utan människor i en individs närhet. Dvs. de 

människor som påverkar individen inte bara i nuet utan även i framtida relationer till andra. 

Objektet hjälper barnet genom olika faser i utvecklingen. Frisén och Hwang (2006) menar att 

identitetsskapandet kan jämföras med detta tankesätt med skillnaden att det som hjälper 

barnet genom faserna är de människor i barnets omgivning istället för ett ting. Frisén och 

Hwang (2006)  menar att för att utveckla en bra ”jagstyrka” och en säker identitet så behövs 

det ett bra band till barnets främsta och första objekt; föräldrarna. Med andra ord så läggs 

grunden för identiteten och identitetsutvecklingen redan i spädbarnsåldern. 

Jag-identiteten skapas först när en individ går från att vara barn till att vara en tonåring. Från 

att vara ett barn som är helt omhändertaget tvingas personligheten eller det som skapar 

personlig struktur hos en individ att omorganiseras. Detta för att kunna skapa en identitet och 
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personlighet som kan anpassas till en vuxen människa. Detta innebär en rad personliga 

individuella val så som att ta reda på vad det är för mål individen har, vad denne vill göra med 

sitt liv och hur den väljer att agera.  

4.2.1. Identitet, media och ideal 

 

Media som har blivit en stor del av våra liv förändrar perceptionen och uppfattningen av den 

sociala verkligheten. Media bidrar inte bara med nya seenden och en ny blick utan bidrar till 

förändringar i vardagen. Enligt Hammarén och Johansson (2009) skapar media en emotionell 

och social ram kring våra vardagsliv. De olika medier som finns gör att vi strukturerar 

vardagslivet och fyller det med bilder, föreställningar och drömmaterial. I och med all media 

som finns runt omkring oss så blir gränsen mellan privat och offentligt uppluckrade. 

Medialiseringen formar vårt vardagsliv och därmed blir förutsättningarna annorlunda för vårt 

identitetsarbete.  

Frisén och Hwang(2006) menar att modeindustrin är en stor del av det kapitalistiska samhället 

som skapar ideal och mervärde och även identiteter. Vad modeindustrin bidrar med är att 

skapa lyx, fåfänga, estetiska värden, njutning och statuspositioner. Dessa saker kan lätt 

påverka en människas syn på sig själv och därmed dennes syn på sin identitet. Om en ung 

människa hela tiden får se det som media avspeglar som en perfekt människa så kan det 

kanske få denne att känna sig mindre bra och på så vis omdefinierar sin uppfattning av ens 

identitet.  

Frisén och Hwang(2006) skriver att utseendet har stor betydelse i den tid och kultur vi lever i 

nu och att det är svårt att undgå den bild av smala attraktiva människor som framställs i 

media. Enligt en undersökning som Frisén och Hwang (2006) gjorde så är förhållandet till 

media och idealen det som avgör huruvida en ungdom är nöjd eller missnöjd med sitt 

utseende. Att leva upp till de rådande idealen verkar dock vara en starkt växande trend som 

leder till att allt fler tar till drastiska åtgärder för att passa in i de ideal som ständigt speglas i 

vår vardag. Detta samtidigt som skillnaderna i vikt mellan en ”vanlig” människa och t.ex. en 

supermodell blir allt större. Detta kan få en människa som är smal att börja definiera sig som 

tjock utifrån de ideal som råder. Identiteten om att vara smal i ett smalt samhälle är viktig för 

en ung människa och när denne då slutar definiera sig själv som smal strävan efter att gå ner i 

vikt och passa in i sin tidigare identitet bli viktig.  
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4.2.2. Identitet och ätstörningar 

 

Frisén och Hwang (2006) diskuterar vad det är som gör att framför allt ungdomar drabbas av 

ätstörningar så som anorexi. Ätstörningar har funnits länge men har ökat kraftigt i samband 

med att utseendefixeringen i samhället ökat. Viljan att passa in i detta utseende fixerade 

samhälle och se ut som alla andra blir då mer och mer betydande för individen och dess 

identitet. Att se ut som andra för att passa in blir då en viktig del av identitetsskapandet.  

Identiteten som anorektiker kan lätt ses utifrån men anorektikern själv kan ofta ha svårt att se 

hur smal denne är. Det som präglar identiteten hos en anorektiker är andra drag så som ett 

tvångsmässigt omhändertagande av andra, kompetens och uthållighet. Frisén och Hwang 

(2006) resonerar kring om detta är ett sätt att täcka över konfliktfyllda självbilder och 

uppfattningar av andra som en anorektiker har.  

4.3. Accounts 

Accountability betyder redogörelse och Coulon (1995) menar att accountability bygger på ett 

antagande om att människor kan redogöra vad dem gör för att organisera och skapa sin sociala 

värld. Etnometodologin anser att människan kan redogöra för sina val genom att beskriva 

dem. Det är det sätt vi använder för att göra världen meningsfull och det är så vi redovisar 

världen. Etnometodologin är intresserad av förklaringar, eller redovisningen i sig istället för 

vad som ligger bakom framställningen. Med andra ord så är de inte intresserade av någon 

absolut sanning utan av de sanningar som informanterna redogör för. Etnometodologin 

bygger på att se vad som är avgörande för skapandet av var individs sanning, detta tudelas 

genom att analysera deras berättelser av vad de upplevt och vad de ser som avgörande i dessa 

upplevelser. De är även intresserade av hur vi människor själva redogör för hur vi följer de 

regler som finns, som vi socialiseras in till. De menar också att olika sociala grupper har en 

förmåga att analysera, kommentera och förstå sig själv. För att tydliggöra så är accounts en 

etnometodologisk teori och ett begrepp som vi kommer att använda oss av i analysen av 

denna uppsats. 

Det är inte själva verkligheten i någons liv som en etnometodolog är intresserad av utan 

snarare det faktum att denna värld kan beskrivas och hur den beskrivs. Med andra ord hur en 

verklighet byggs upp och blir förståelig för andra. I denna form av analyser av, låt oss säga en 

människas liv, blir språket väldigt viktigt. Det är på så sätt etnometodologer kan tolka 

uppbyggnaden av individens verklighet. Vi kan ta ett exempel för att tydliggöra detta: Om en 
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människa berättar att hon blev en mördare för att hennes pappa var elak mot henne som barn 

så kommer en etnometodolog inte bara anta att det är sanningen utan studera hur detta sägs. 

Är det en ursäkt för hennes beteende? Ursäkter i sig är redogörelser av ens egen verklighet 

och sanning. För henne är det nog sanning att det egentligen är hennes pappas fel och det är 

det som en etnometodolog är intresserad av, inte huruvida det är den absoluta sanningen.  

Coulon (1995) menar att en redogörelse även är en presentation av sig själv och hur vi vill bli 

uppfattade. Om vi återgår till exemplet så kanske mördaren lägger skulden på sin pappa för att 

hon vill bli uppfattad som något annat är kallblodig, hon kanske försöker att få tröst och 

förståelse genom den förklaring hon ger. Accounts används för att kunna säga att saker är 

rationella på så vis att vi kan beskriva och förklara företeelser i världen. På så vis skapar det 

struktur och trovärdighet hos och åt människor. Etnometodologer vill alltså se hur dessa 

redogörelser är uppbyggda och är då inte lika intresserade av just vad informanterna säger 

utan hur de säger det. 

4.4. Sammanfattande motivering och resonerande kring teorivalen 

 

Nedan följer de motiveringar och tankar vi hade när vi valde de ovanstående teorierna:  

Meads begrepp är relevanta då vi är intresserade av ätstörningar ur ett identitets- och 

kulturbegreppsligt perspektiv där den generaliserade andre kan spela rollen av ett 

internaliserat samhälle. Den generaliserade andre kan ses som en yttre abstrakt 

sammansättning av normer och sociala regler som skiftar från person till person men som 

även delas av människor med liknande värderingar och syn på saker.  

För att kunna redogöra vad den generaliserade andre är så måste vi beskriva hur de inre 

identitetsskapande processerna ser ut, detta gör vi genom förklaring av teorierna om I och Me. 

I och Me är även relevanta för oss på det vis att det är dem som avgör hur vi väljer att 

presentera oss själva och hur vi agerar när vi är spontana. Är det möjligt att en människa med, 

låt oss säga anorexi, är väldigt kontrollerad av Me när det kommer till mat och träning och på 

så vis förtrycker I för att uppnå den bild som den generaliserade sätter som norm?  

Begreppet identitet har vi valt att ha med eftersom en del av vårt syfte är att se hur identiteten 

kan skapas och även omskapas på grund av sociala normer som presenteras genom t ex. 

media. Identiteten är något som skapas mellan människor och något som skapas utifrån hur vi 

ser på oss själva eller hur vi tror att andra ser på oss, den generaliserade andre är en 
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uppfattning av samhället och är det som vi använder för att definiera oss själva utifrån. Den 

generaliserade andre är på så vis en del av Meads teorier som är passande för beskrivningen 

av identitetsskapandet.  

 I och med att vi även har med media i vårt syfte och i vår problemformulering så har vi valt 

att ta med media och hur den enligt Hammarén och Johansson (2009) påverkar vår identitet. 

Modeindustrin är en stor del av media både via tv:n och tidningar och därmed kommer detta 

också med som en ytterligare faktor som påverkan av vår identitet. Identitet är något som 

skapas mellan oss människor och dem som påverkar individen gör det inte bara i nuet utan 

även i framtiden. Detta visar på att vi människor hela tiden påverkar varandra, kan vi då även 

påverka varandra till ohälsa så som anorexi och bulimi? Enligt Frisén och Hwang (2006) har 

utseende stor betydelse i den kultur vi lever i nu, det är svårt att undgå den bild som finns av 

oss människor. Vi ska vara smala och snygga, det är så idealen ser ut i vår tid. Vi vill ta reda 

på om dessa ideal har styrt våra intervjupersoner eller någon anhörig till anorexi eller bulimi. 

Om bilden som media visar upp av den ”perfekta” kroppen påverkar människors identitet och 

kan driva individer till psykisk ohälsa. 

Accounts är högst användbart för oss när vi kommer till analysen av vad som sagts under våra 

intervjuer. Enligt Coulon (1995) är accounts hur en människa framställer sig själv och detta är 

en redovisning om hur den ser sin verklighet eller åtminstone en del av sin verklighet. Detta 

kan bli viktigt för oss att kunna se och analysera när vi ger oss på att föröka förstå hur det är 

att vara drabbad. Framställningen av en människas verklighet kan in många fall vara minst 

lika viktig som ”verkligheten” själv då vi aldrig kommer kunna ha en full förståelse av en 

annan människa. Vi får genom en analys av deras berättelser och förklaringar en ny chans att 

se samband och avvikelser i mönster på ett annat sätt än genom en analys av deras berättelser 

som universella sanningar. Vi är ute efter att se samband i berättelserna och att kunna 

kartlägga någon form av mönster för att kunna förstå volontärernas berättelser om sjukdomen. 

Vi är intresserade av att kunna se liknade förklaringar mellan volontärerna och se om det finns 

några tydliga avvikelser från förklaringarna. Har alla individuella förklaringar eller finns det 

samband mellan dem? Vi kommer intressera oss för den kulturella bakgrunden till problemen 

och hur det kan skapa en identitet hos människor. Att se hur volontärerna framställer sig 

själva, väl diagnostiserade, kan vara intressant. Det ger oss en inblick i hur deras uppfattning 

om sin egen identitet kan se ut.  
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5. Metod 

5.1. Val av metod 

 

De kvalitativa intervjumetoderna tillät oss att gå in mer djupgående och utveckla vår 

förståelse för volontärerna och deras erfarenheter, dvs. i och med användningen av kvalitativ 

metod kunde vi få utförligare svar. Vi fick möjligheten att ställa följdfrågor och ha en 

konversation med de intervjuade för att bättre kunna förstå helheten av deras svar. 

Volontärernas berättelser gav oss information och personliga svar som i sin tur gav oss rikt 

med material att analysera. Eftersom vi är intresserade av volontärernas berättelser och egna 

erfarenheter av ätstörningar passar kvalitativa intervjumetoder bäst för vår uppsats. Enligt 

Thurén (2006) så kan den kvalitativa metoden vara främst användbar för att få en djupare 

förståelse av ett fenomen och för att kunna se en helhet av det som man studerar. Den 

kvalitativa metoden gav oss möjligheten att studera ätstörningar på ett grundligt sätt, där vi 

kunde bena isär de svar vi fick via intervjuerna för att sedan kunna analysera detta. Genom 

den kvalitativa metoden så får vi en chans att (genom hermeneutiken) revidera vår 

förförståelse och därigenom lära oss mer om ätstörningar (Thurén, 2006). Förklaringen och 

presentationen av hermeneutiken kommer under rubriken 5.2. vetenskapsteoretisk ansats. 

Vi lät intervjupersonerna leda intervjun. Vi kom bara att styra upp samtalet så vi kunde få 

fram det vi behövde för undersökningen. Vi lät med andra ord samtalet sväva ganska fritt. 

Detta var fördelaktigt då vi ville sätta oss in i hur det är att vara volontär och hur det känns att 

leva med ätstörningar. Därför valde vi narrativ metod som vi sedan kompletterade med teman 

och öppna frågor (Trost, 2005).  

 

5.1.1. Narrativ metod 

Alla volontärer som vi intervjuat har tidigare själva upplevt ätstörningar. Under intervjuerna 

använde vi oss därför av något som kallas för narrativ metod. Den narrativa metoden ansåg vi 

var mycket användbar då vi ville att volontärerna skulle få prata ganska fritt om sina 

erfarenheter av ätstörningar. Vi hade väldigt öppna intervjuer där vi endast bad dem att berätta 

om själva förloppet. Detta gav oss en chans till en bra översyn och en helhet. 
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Narrativ metod fungerar så att informanten berättar om sitt liv, från början och till där vi är 

idag. Berättelsen som informanten talar om för intervjuaren ska vara den personens egen. 

Enligt Trost (2005) ska inte intervjuaren avbryta eller styra intervjun när den använder sig av 

narrativ metod. Något som man kan göra som intervjuare är att uppmuntra och lyssna aktivt, 

vilket vi naturligtvis gjorde då vi var väldigt intresserade av ämnet. En narrativ intervju ger en 

överblick över informantens livshistoria och ger intervjuaren indikationer på vad som kan 

vara relevant att titta närmare på. Trost (2005) skriver även att vid en narrativ intervju har 

intervjuaren en intervjuguide med ett eller flera teman eller ämnen som den har som mall och 

följer under intervju tillfället, vilket vi hade. När livshistorien var berättad av informanten 

ställde vi som intervjuare frågor som kommit upp angående berättelsen. Detta gjorde att vi 

fick en mer komplex och ingående förklaring vilket i sig ledde till en klarare bild av 

händelseförloppet. Vi tog även upp ämnen som inte kommit upp i informantens berättelse 

detta för att komplettera det som saknas ur berättelsen. Syftet med dessa påfyllnads frågor, 

enligt Trost (2005), är att få en mer värdefull berättelse än den som kommer mer spontant i 

själva livshistorien.  

 

5.1.2. Tematisk öppen intervju 

 

Denna intervjumetod fungerar så att vi skapade ett antal olika teman som vi var intresserade 

av att tala om och som är relevanta för vår uppsats. Syftet med tematisk öppen intervju var att 

vi använde oss av samtalets logik. Med detta menas enligt Aspers (2007) att vi kom att ha ett 

samtal likt vardagligt tal. Vi intervjuare var oss själva och gick inte in i rollen som forskare, 

detta för att skapa ett öppet och tryggt klimat för intervjupersonen. Tematisk öppen intervju 

användes för att ge oss intervjuare en förståelse om intervjupersonen och ämnet och för att 

styra intervjun så lite som möjligt. Vi ville ge intervjupersonen en chans att berätta så mycket 

som möjligt utan att vi styrde upp eller avbröt.  

För att komma vidare och få ytterligare vetskap om intervjupersonen och ämnet så skiftade vi 

grad av struktur. Vi gick igenom de mest intressanta och användbara aspekterna med en mer 

strukturerad intervju. Genom att vi började med detta öppna klimat som gjorde att 

intervjupersonen kände sig trygg och säker i situationen så kunde vi ställa mer strukturerade 

frågor i slutet av intervjun. Dessa frågor fokuserade främst på media och förklaringar samt 

frågor som vi kände att vi inte fått svar på tidigare i intervjun.  
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5.2. Vetenskapsteoretisk ansats 

 

Gerd Christensen (2004) skriver att hermeneutiken och fenomenologin är de mest centrala 

metoderna inom humanismen. Vi har således valt att använda oss av hermeneutiken. Inom 

hermeneutisk forskningsmetod söks det inte efter någon absolut sanningen utan man försöker 

kartlägga vad det är man ser och vad det betyder. Detta kan vi koppla till vår uppsats, vi 

kommer inte kunna komma med en absolut sanning om vad det är som orsakar ätstörningar, 

inte heller är det vårt syfte. Utan vi vill studera vad volontärerna själva upplevt det redogör 

sina erfarenheter. Vi vill veta vad som påverkade just dessa personer till denna sjukdom och 

hur det har påverkat deras identitet. Etnometodologin syftar till att analysera och tolka det 

som sägs och försöker inte heller ta reda på den absoluta sanningen utan istället försöker ta 

reda på den sanning som de drabbade har angående sina ätstörningar. På så vis kändes 

hermeneutiken som ett lämpligt val för oss.  

Den hermeneutiska cirkeln/spiralen är ett viktigt begrepp/teori inom hermeneutiken. Med den 

menas att tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och 

möten med nya erfarenheter vilket leder till en ny förförståelse. Den nya förförståelsen 

kommer sedan förhoppningsvis prövas av nya tankar/erfarenheter och så vidare. En av de 

fenomen som kan inträffa och som många nog har upplevt är att när cirkeln är sluten så är 

man tillbaka där man började, på gott och ont. Det vill säga att de uppfattningar vi hade innan 

arbetet eventuellt skulle komma att revideras och landa på samma ställe men igen. Vi kom 

genom denna ansats att revidera våra tidigare teorier och få en mer komplex bild av 

ätstörningar samt en ökad förståelse för dem vi intervjuat.  

Den hermeneutiska cirkeln kan hjälpa till att eliminera fördomar.  Inom detta perspektiv 

menar de att det är svårt att bestämma en enda sanning så som man försöker göra inom 

positivismen. Istället ser man situationer ur olika perspektiv och kan på så sätt komma fram 

till flera olika sanningar hos de olika personerna. Vi har sedan innan starten med uppsatsen 

haft olika förförståelse och därmed olika synpunkter om ätstörningar och det som har med 

ämnet att göra. Vi gick in i arbetet med denna uppsats med olika sanningar och kommer 

avsluta arbetet med att få nya erfarenheter av ätstörningar, nya sanningar kommer att skapas 

men kommer att skilja sig från varandra.  

Thurén (2006)  beskriver att hermeneutiken bygger på en kunskapskälla som inte 

positivismen besitter, nämligen igenkännande. Hermeneutiken nöjer sig inte med att bara 
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begripa utan de vill även förstå. Det är praktiskt att tillämpa detta perspektiv när man har att 

göra med människor, känslor och handlingar. Att tolka dessa saker kan vara svårt, man kan få 

fram en rad olika sanningar beroende på vilka värderingar, känslor och erfarenheter som är 

inblandade. Det beror även på i vilket sammanhang det är. Denna form av diskurs eller denna 

tolkning av diskursen kommer vi att använda oss av i vårt arbete för att få en så trovärdig och 

förstående redogörelse som möjligt.  

 

5.3. Förförståelse 

 

En av oss har aldrig haft någon ätstörning eller haft kontakt med någon i sin närhet som har en 

ätstörning. Hon har alltid varit smal, benstommen är mycket tunn vilket är ett genetiskt drag 

som gör att hon ser väldigt smal ut. Detta har gjort att människor runt omkring henne har varit 

misstänksamma. På en hälsokontroll på högstadiet frågade skolsköterskan om hon hade 

problem med att äta. Vilket är en mycket obefogad fråga, trots hennes storlek har hon alltid 

ätit mycket och även alltid försökt att gå upp i vikt. Men skolsköterskan tog henne för att tala 

osanning och skickade henne och hennes mamma till anorexi- och bulimienheten i staden där 

hon kommer ifrån. Där blev hon iväg skickad mycket snart efter ankomsten utan någon som 

helst diagnos. 

Även den andre av oss har tidigare erfarenheter av vården som finns för dem som är drabbad 

av ätstörningar. Genom att ha sett hur behandlingen är utformad och vilka olika metoder av 

behandling som finns så har hon starka åsikter om vad som är rätt och fel när det kommer till 

behandling. Hon har dock inga starka egna teorier kring orsaker och socialpsykologiska 

faktorer som kan bidra till utvecklingen av ätstörningar och därför intresserar just hon sig för 

detta ämne. Hon har dock en del uppfattningar om vilka de generella åsikterna och 

rationaliseringarna är och har lätt för att se mönster som liknar dem som används av 

behandlare. Hon känner till de förklaringar som generellt ges till vad som orsakar 

ätstörningar, samt de kollektiva uppfattningar som kan bildas i en grupp drabbade.  

Eftersom en av oss har ett perspektiv inifrån och den andre har ett perspektiv utifrån så kunde 

vi bolla våra tankar och bibehålla en balans i detta arbete. Vårt främsta mål var att försöka 

kartlägga och att försöka se varje individ och dess livshistoria som något unikt.  
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5.4. Urval 

 

Vårt urval var mycket begränsat för oss då vi valt ett så känsligt ämne. Sekretessen är 

självklart väldigt hård för dem som jobbar med så pass sjuka människor som de med 

ätstörningar. Vi hörde av oss till många olika organisationer som behandlar personer med 

ätstörningar. Det tog tid och energi men när vi pratade med en av organisationerna som vi 

senare kom att få avslag av fick vi ett tips om en förening för anorexia och bulimi. Vi hörde 

av oss till denna förening och fick tillträde. På den föreningen som vi fick tillgång till fanns 

det nio volontärer totalt och vi fick tillgång till dem allihop. Alla dessa volontärer som 

medverkade i våra intervjuer har själva personliga erfarenheter av ätstörningar. Vi fick 

mejladresser till dem genom den som var ansvarig och kontaktperson för föreningen som vi 

senare även intervjuade. Vi fick inte någon kontakt med drabbade som är medlemmar i 

föreningen utan endast de ideellt arbetande volontärerna. Urvalet består alltså av ett antal 

vuxna kvinnor under 30 år som alla är aktiva i föreningen i samma stad även om alla inte är 

därifrån ursprungligen. Det var till vår vetenskapliga fördel att alla vi intervjuade tidigare 

hade lidit av ätstörningar. Detta var viktigt för oss då vi intresserar oss för deras berättelser 

och hur de förklarar och redogör vad ätstörningar är. Här kommer en lista av det urval vi har 

mer i uppsatsen:  

IP 1: Kvinna, 20-årsåldern. Tidigare lidit av bulimi. Relativt ny i föreningen. 

IP 2: Kvinna, 20-årsåldern. Tidigare lidit av anorexi. Aktiv inom föreningen. 

IP 3: Kvinna, 20-årsåldern. Tidigare lidit av bulimi och ortorexi. Ordförande för föreningen. 

IP 4: Kvinna, 20-årsåldern. Tidigare lidit av anorexi. Relativt ny i föreningen. 

IP 5: Kvinna, 20-årsåldern. Tidigare lidit av anorexi. Aktiv inom föreningen. 

IP 6: Kvinna, 20-årsåldern. Tidigare lidit av bulimi. Relativt ny i föreningen. 

IP 7: Kvinna, 20-årsåldern. Tidigare lidit av anorexi. Aktiv inom föreningen. 

IP 8: Kvinna, 20-årsåldern. Tidigare lidit av bulimi. Aktiv inom föreningen. 

IP 9: Kvinna, 20-årsåldern. Tidigare lidit av anorexi. Aktiv inom föreningen. 
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5.5. Tillvägagångssätt 

 

Den förening som vi fick tillträde till drivs ideellt av så kallade volontärer som har tidigare 

erfarenhet av ätstörningar. De kan själva ha lidit av ätstörningar eller känt någon som har gjort 

det, eller helt enkelt bara varit intresserade av ämnet som sådant och satt sig in i det. Vi fick 

tag i nio stycken volontärer som alla själva hade varit drabbade. Vi var inte förvånade över att 

vi var tvungna att ansöka på så många ställen innan vi fick tillträde då anorexi och bulimi 

anses vara allvarliga ”psykiska sjukdomar” som faller under offentlighet och sekretesslagen.  

Vi genomförde intervjuerna tillsammans trots att vi visste att det kan vara obehagligt för den 

som blir intervjuad att bli uttittad av två personer. Vi kände att det kunde vara värdefullt att 

göra så i alla fall då vi fick möjlighet att lägga märke till olika saker samt flika in olika 

följdfrågor. Att intervjua tillsammans gjorde oss tryggare och gav oss en chans att 

komplettera varandra vilket gjorde att vi fick en högre kvalité på intervjuerna. Det var till stor 

fördel att ha olika förförståelse och olika tankesätt när vi skrev uppsatsen och vi planerade att 

utnyttja det till max för att kunna få ett så utförligt resultat och analys som möjligt.  

Intervjuerna gick bra och de kändes avslappnade. De intervjuade var alla öppet inställda och 

mycket hjälpsamma. Alla svarade på våra frågor och försökte på alla sätt och vis hjälpa oss så 

mycket de kunde. Alla intervjuerna genomfördes på två dagar på ett bibliotek. Det hade säkert 

varit mindre stressigt för oss om vi hade kunnat ta mer tid på oss men det var bra på så vis att 

vi snabbt kunde påbörja bearbetningen av materialet.  

 

5.6. Etiska aspekter 

 

Det finns alltid etiska aspekter som vi som forskare måste ta hänsyn till under en studie. 

Enligt Aspers (2007) kan en vetenskaplig studie inte genomföras om den skulle gå emot 

forskar samhällets krav som finns. Dessa krav bör ligga i bakhuvudet på forskaren under hela 

studien. Etik är viktigt att tänka på under en studie och etiken var vi som forskare tvungna att 

förstå i relation till de fält som vi studerade. En av de viktigaste aspekterna, enligt 

Aspers(2007) är tystnadsplikten, att hålla vissa saker hemligt. Vi var noga med att inte lämna 
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ut några namn på de informanter vi kommer i kontakt med. Det fält som vi studerade kan vara 

mycket känslig, det kan vara väldigt känsligt att tala om något som enligt DSM-IV klassas 

som en ”psykisk sjukdom”, vilket gjorde att vi var extra noga med att inte lämna ut någon 

information som inte är vetenskapligt relevant.  

Vi har namngett intervjupersonerna med nummer för vår egen skull och för läsaren så att man 

kan hålla reda på intervjuerna och så att texten blir mer förståelig. De vi intervjuade valde 

själva hur mycket de ville säga och vad de ville säga under intervjutillfället. Som tidigare 

sagts kommer ingen deltagares namn att ges ut. Staden i vilken studien genomförs i kommer 

inte heller nämnas med respekt för dem som ställt upp på intervjuer. Den information som var 

viktig att ha med var det faktum att de är en del av en organisation som arbetar med 

ätstörningar. De nio intervjuade var unga kvinnor och de har alla tidigare lidit av någon form 

av ätstörning. Resten valde vi att utelämna av respekt för deras integritet. Våra problem att 

komma i kontakt med andra organisationer som arbetar med ätstörningar visade att detta är ett 

ämne som bör behandlas diskret och vi valde därför att göra det.  

 

5.7. Reflektion av metod 

Efter att vi genomfört alla intervjuer med de volontärer som vi fick tillgång till så anser vi att 

valet av narrativ metod var bra. Från början tänkte vi använda oss av enbart tematisk öppen 

intervjumetod under de intervjuer där personerna inte själva hade haft ätstörningar och 

narrativ intervjumetod då de tidigare hade haft ätstörningar. Eftersom inte det spelar någon 

roll så valde vi att använda narrativ metod och komplettera intervjuerna med tematisk öppen 

intervjumetod på alla intervjuer. Detta var en bra idé då det visade sig att alla tidigare hade 

varit drabbade.  

Vi tycker så här i efterhand att metoden passade vårt syfte och frågeställningar bra, vi fick 

utförliga och användbara svar att jobba vidare med. I och med att vi valde narrativ metod fick 

intervjupersonerna prata väldigt fritt. Vi följde upp med tematiska frågor efteråt då vi var 

intresserade av mer än bara deras livshistoria, eller de delar som involverade ätstörningar. 

Våra teman var desamma under alla intervjuer men frågorna kom att variera lite beroende på 

den information vi fick. Under de teman vi satt upp hade vi strikta frågor som tillämpades vid 

tillfällen då vi behövde något att luta oss mot, det fungerade bra och det var tur att vi hade 

dessa fasta frågor, det gjorde att vi kunde undvika långa pauser och oväntad eftertanke och 
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pinsamma tystnader under intervjuerna. Det var även bra då vi i förväg kunde se till så att det 

vi frågade inte skulle uppfattas som stötande. Hur de uppfattade frågorna vet vi inte men 

ingen verkade förolämpad, vilket är viktigt.  

Vi hade stor nytta av att kunna kombinera den narrativa metoden och den tematiskt öppna metoden 

då vi fick svar på alla våra frågor samt kunde föra en avslappnad dialog. De fasta frågor som 

efterhand uppstod var bra då det gav oss fokus på vad det var som vi var ute efter. Denna öppna 

miljö gjorde att vi fick höra deras berättelser och deras erfarenheter, vilket vi kunde ha missat 

om vi valt en allt för strukturerad och standardiserad intervju.  

Vi spelade in intervjuerna efter att ha frågat om det var okej, detta var bra och underlättade 

vår transkribering. Nackdelen var att vi satt på ett bibliotek där det vid vissa intervjuer var 

högljutt så att vi fick svårt att höra vid transkriberingen. En annan och lugnare miljö hade 

varit att rekommendera men eftersom vi inte kände till staden så hade vi inte mycket val i det 

här läget. 

Våra tidigare förförståelse som är väldigt olika och mötena med volontärerna har lett oss till 

nya erfarenheter och tankar och just detta är hermeneutik som vi har valt som 

vetenskapsteoretisk ansats. I och med att vi har en förförståelse av något slag som vi kommer 

att ha med oss in i uppsatsarbetet så valde vi hermeneutik. Efter uppsatsen så har vi en annan 

förförståelse i och med att vi fått mer erfarenheter i ämnet. Att vi har olika förförståelser anser 

vi bara är bra för vårt arbete, vi har olika utgångspunkter och olika åsikter. Att vi ser saker på 

olika sätt gör att vi kan få i flera dimensioner och sidor i vårt skrivande. 

Vårt urval kunde vi inte påverka särskilt mycket då vi hade svårt att få tillgång till fältet. 

Urvalet var mer begränsat än vad vi hade förväntat oss men det är något vi har förståelse för. 

Ett tag trodde vi att loppet var kört och att vi var tvungna att tänka om men en organisation 

som nekade oss kom med ett tips till den förening som vi sedan fick tillgång till. Vi hade även 

tur att de var så pass många volontärer att det skulle räcka för vår studie. Det visade sig också 

att alla volontärerna själva hade egna erfarenheter av ätstörningar. Detta kände vi var bra för 

vår uppsats för att från början vi ville veta vad drabbade tyckte om t ex. samhällets normer 

och hur media påverkar. Om en person som inte haft ätstörningar svarar på dessa frågor får vi 

inte veta vad en med erfarenheter av denna sjukdom tycker, utan vad en som arbetar med 

drabbade tror att de påverkar eller inte. Vi är nöjda med hur urvalet blev tillslut, vi fick av det 

begränsade fältet vad vi ville ha. 
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Vi har varit så försiktiga som det bara går med de etiska aspekterna. Vi har inte nämnt några 

namn varken på intervjupersoner eller stad. Vi vill göra det så svårt som möjligt att lista ut var 

volontärerna kommer ifrån och vad de heter. Vi anser att ingen har med detta att göra deras 

namn har inget relevant värde för vår uppsats. Det som har betydelse är vad de har sagt i 

intervjuerna. Detta har vi varit noga med att berätta för dem innan intervjun startat för att få 

ett så öppet klimat som möjligt.  
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6. Resultat 

 

Under denna rubrik kommer vi redovisa vad vi fått veta genom våra intervjuer med 

volontärerna. Våra teman som följer är samhällets normer, identitet, media och förklaringar. 

Rubrikerna är valda utifrån vårt syfte och frågeställningar som behandlar just samhällets 

normer, identitet, media och deras förklaringar till ätstörningar. Vi kommer slutligen under 

rubrik fyra att sammanställa resultatet till en kort sammanfattning där vi lyfter fram de resultat 

vi funnit mest intressanta utifrån vårt syfte.  

 

6.1. Samhällets normer och identitet 

 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp olika aspekter av samhällets normer och identitet, 

detta kommer att ske genom en uppdelning av underrubriker.  

 

6.1.1. Kontrollbehov och självkänsla 

 

En sak som de intervjuade sagt till oss är att ätstörningar är ett sätt att ha kontroll över saker, 

eller i alla fall ge en känsla av kontroll. Kan de inte ha kontroll på sin omgivning, kan de i alla 

fall ha det genom maten. Personerna vi mött har varit målmedvetna och vetat vad de vill, för 

vissa var det saker som hände under vägens gång som gjorde att det brast. När de inte vetat 

vad de ska göra och har känt att de misslyckats klandrar de sig själva och tappar sitt själv. 

Ätstörningarna blev som ett straff mot sig själva för att de inte var nöjda med vilka de var. 

Intervjuperson 2 sa så här om just ämnet kontroll:  

”Jag tror mycket på att det man försöker ta kontroll om det är kaos runt omkring. Om man skär 

sig, set tränar vissa och man kanske vänder sig till droger eller alkohol eller det finns ju alla 

möjliga sätt att bedöva sig... Det gemensamma är ju att allt är destruktivt (...) Kan man inte ha 

kontroll på det andra kan man ha kontroll över sin kropp. Och som sagt det började väldigt 

glidande så jag fick väldigt positiva saker, jag blev mer koncentrerad och kände mig duktigare, 

fick ha kontroll över någonting (...) Sen så blir man allt mer passiv, det var som att en annan 

person tog över eh.. och så hade jag inte kontroll över det och jag förstod inte att jag var sjuk.  
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Utöver kontrollen följde det även med en känsla av att det hon gjorde inte var rätt, något som 

gör det svårt att sluta och svårt att prata om. Något som alla våra intervjupersoner pratar om är 

att de hade dålig självkänsla innan och under ätstörningarna. Men de anser även att de har 

blivit mycket starkare efter ätstörningarna, de har lärt känna sig själva bättre och fått bättre 

självkänsla. Detta anser vissa är ett måste för att kunna komma ur sjukdomen, de säger att 

man måste tycka att man är värd bättre för att kunna bli frisk. Intervjuperson 1 berättade hur 

hon identifierade sig: 

”Jag identifierade mig själv inför andra ur hur jag såg ut och hur mycket jag tränade, hur duktig 

jag var och det gjorde jag. Och det är ju det som är så roligt att man är en kontroll människa och 

tror att man har kontroll men i själva verket så är man ju helt, man har ingen kontroll alls över 

sig själv. Även fast man har kontroll på det man äter och hur man tränar så har man ju ingen 

kontroll över hur man mår eller vad man är för människa.” 

Hon talade även om hur det tog tid för henne att inse att hennes värde inte satt i hennes 

utseende utan i henne som person.  

 

6.1.2. Identitetsförändring 

 

Volontärerna ansåg att delar av deras identiteter ändrades under ätstörningarna, de beskriver 

ändringen som att de blev väldigt självcentrerade och isolerade och vissa såg sig själva som 

manipulativa då de ljög om maten under ätstörningen. Men intervjuperson 5 var inte särskilt 

isolerad utan tog mer och mer plats ju sjukare hon blev, vilket hon anser är vanligt hos 

bulimiker. Vissa sa att de fick ändrade personlighetsdrag så som lättirritation och känslor som 

gick upp och ner. Så här beskrev intervjuperson 3 det:  

”Jag ville inte umgås med folk jag var lätt irriterad antingen tyckte jag att folk var dumma i 

huvudet eller så var jag så här över svallad av känslor och tyckte alla var jättefina... väldigt 

mycket upp och ner, har alltid varit en sån upp och ner människa men det var extremt liksom.” 

Huruvida det är ett tecken på ändrad identitet eller inte kan diskuteras, men hennes 

personlighet ändrades under tiden. De flesta av volontärerna hade svårt att förstå vad som var 

som hände med dem och vissa hade även svårt att se att de var undernärda. Mycket av den 

processen förklarade en person att hon inte var medveten om förrän efteråt. Intervjuperson 2 

talade om att hon blev som ett barn, hon blev egoistisk, inte medvetet utan som en del av 

sjukdomen då allt hon kunde tänka på var mat. Vissa beskrev förändringen i personligheten 
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som om en annan person, eller en annan del av dem tog över och de inte längre själva 

bestämde. Just intervjuperson 2 beskrev det som att hon kunde tro att hon inte var sin identitet 

utan att hon var sjukdomen. Så här berättade hon det: 

”Eftersom att ens identitet känns som man är det så är det svårt att se att det är en sjukdom och 

inte den man är.”  

Intervjuperson 3 sa att en ätstörning kan orsaka en identitetskris, att en ätstörning kan göra att 

man inte vet vem man är och vad som är sjukdomen. Hon förklarar vidare att en identitetskris 

öppnar dörrarna för en eventuell ätstörning/annat missbruk och att i en ätstörning bor det en 

identitetskris. Här menar hon att det är lättare att få ätstörningar eller andra missbruk när man 

inte vet vem man är eller vad man vill göra i livet. 

De flesta av volontärerna anser att de inte vill ha ätstörningen ogjord, detta för att dem känner 

att dem har vuxit och blivit starkare av erfarenheten. De menar att det är en erfarenhet men 

inget som är ett direkt problem längre då de har blivit friska. Intervjuperson 4 som vi talade 

med sa till och med att hon inte alls tänker på vad hon äter vilket hon själv till och med tycker 

är underligt.  

Det kan ske drastiska ändringar i definitionen av ”roliga” aktiviteter när en människa 

utvecklar en ätstörning.  Intervjuperson 1 talade om att även positiva aktiviteter som idrott kan 

sätta krav på att nå upp till en viss standard så man platsar i ett lag.  

”Jag såg det ju inte som ett sätt att utveckla min fotboll utan bara som ett tillfälle för mig att  att 

bränna kalorier. Ja mycket träning jag tror att det påverkar. Just det att du får ju krav från andra 

runt om dig att du måste vara duktig för att platsa i vårat lag...” 

Även denna press kan då bli destruktiv. Detta leder enligt en annan person till tanken om att 

man konstant måste prestera och glömmer bort vem man är.  

Precis vad det är som utlöser en ätstörning hos en individ kan variera starkt, vi fick många 

olika svar på denna så som, trauma, biologiska orsaker, förändringar i kroppen, yttre påverkan 

från kompisar och familj, eller just någon slags identitetskris. Intervjuperson 2 trodde att 

många olika saker kunde ligga som grund för en ätstörning, hon sa så här:  

”Livshändelser, våldtäkt, svåra beslut, skilsmässor och skilsmässobarn...jag tror att sånt påverkar 

väldigt mycket och hur ens familj har det. Den grunden läggs ju oftast när man är väldigt liten. 

Att ens föräldrarna kanske alltid bantar eller håller igen eller så. Då är det ju lätt att ta till sig det 

för så gör ju mamma och då är det okay... eller så kanske man ska göra då.” 
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Det är enligt intervjuperson 2 svårt att avgöra varför människor drabbas då det finns många 

faktorer som bör vägas in. Det är hos volontärerna olika saker som har gjort att de drabbats 

och det har aldrig endast varit en faktor som har gjort att sjukdomen utvecklats. Att faktorerna 

som intervjuperson 2 tagit upp kan påverka är för att dessa faktorer påverkar en individs 

kollektiva tillhörighet. Om ens föräldrar bantar och ständigt talar om det, blir det en slags 

sanning och verklighet för barnet. Vikten blir viktig för barnet då den är viktig för föräldrarna 

osv. 

 

6.2. Media 

 

De flesta verkar vara överens om att media lägger press på tjejer men att det inte bara är 

medias fel till samhällets normer om att vara smal. Det är något som de alla själva har känt till 

viss del. De talar också om att tjejer i ung ålder inte riktigt förstår att bilder i tidningar är 

retuscherade och att modellerna då inte är perfekta. Tv-programmen som visas idag handlar 

mycket om utseende, mat och träning. Det är inget man kan komma ifrån som ungdom idag. 

Detta anses vara en faktor som pressar yngre kvinnor. I de olika matprogrammen som finns så 

säger alla ”experter” olika om vad man får äta och inte. De flesta tror att det är samhället i 

stort som sätter press att man ska vara smal, snygg och prestera bra i skolan.  

 

6.2.1. Medietryck 

 

Enligt våra intervjuade är allt utseendefixerat och att det är så tillgängligt. På löpsedlar står 

det om olika bantningstips. Intervjuperson 1 använde även stadens bibliotek för att få tillgång 

till media: 

”(…)bodde jag precis nära stadsbiblioteket här så jag var här väldigt, väldigt ofta och läste såna 

här hälsotidningar och kokböcker(...)” 

De anser att om man har dålig självkänsla så blir man lättare påverkad av det man läser. För 

de flesta vi mött har media påverkat dem men inte varit den största faktorn. Hos några så har 

de insett nu senare när de tillfrisknat att media faktiskt spelade roll men att de inte såg det då. 
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De har sett träningsprogram på tv och läst en massa sporttidningar och tjejtidningar. 

Intervjuperson 1 fortsätter såhär:  

”För min del så har det ju varit den största bakgrunden till det varit i min barndom men sen har  

ju  media spelat stor roll inpå mig i alla fall. Vet jag ju nu när jag är vuxen och ser tillbaka på hur 

man läste, frenetiskt läste tidningar och det var sporttidningar och träningsprogram på TV och ... 

så i mitt liv och i min sjukdomsbild så är jag övertygad om att det har spelat roll. Man är mer 

mottaglig för medias bild och dom kraven som media ställer än vad en frisk person kanske är 

men sen så allmänt så tror jag det skapar en bild av och en medvetenhet om hur man ska vara 

utifrån vad media säger så att det..i mitt liv har det spelat en jättestor roll det är jag övertygad 

om.” 

De är överens om att samhälls normer som visar på att vi inte ska vara nöjda med våra 

kroppar tillsammans med media spelar stor roll, de tror även att internet gör det mer 

tillgängligt. 

Intervjuperson 5 säger att mannekänger som är eller måste vara smala har det på något sätt 

naturligt men för vissa är det inte det, men hon poängterar att det inte är en hälsosam norm 

som finns i vår kultur. Hon menade på så sätt att de finns dem som är väldigt smala i naturen 

men att en större del av oss inte tillhör den kategorin och att strävan mot att bli som dem då 

leder till sjukdom då det inte är en del av vår natur att vara så smala. De flesta verkar vara 

överens om att kvinnor enligt det samhälle vi lever i ska se attraktiva ut och är mer 

utseendefixerade än vad män är. Kvinnor jämför sig med varandra mer än män och att det är 

just samhället som sätter den här pressen på kvinnor och dess utseende. Intervjuperson 5 

talade även om det faktum att vi är samhället och alla individer var för sig bidrar till att 

normen stärks då vi köper tidningar med bantningstips och ser på tv-program och youtube-

klipp som påverkar det rådande idealet om att vara smal. Volontärerna fortsätter här att 

förklara modeindustrins ideal, modellerna är underviktiga vilket ger en skev bild av kvinnan. 

Att dessa ideal är omöjliga att uppnå skapar en desperation hos unga tjejer som är på väg in i 

vuxenvärlden, berättar en av intervjupersonerna. De anser att tonåringar är mer mottagliga för 

medias påverkan. Detta för att det är en tid då man inte riktigt vet vem man är, är jag ett barn? 

Är jag vuxen? I förvirringen finns media som ger en skev bild av en vuxen kvinna. 

De intervjuade verkade överlag överens om att samhället har skapat en bild av hur man ska 

vara som människa och hur man ska vara en bra människa, hur man lyckas med karriären och 

hur man är en bra förälder och hur man samtidigt är attraktiv och välmående. Vissa av de 
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intervjuade menar även på att vuxna i viss utsträckning kan påverka yngre då vissa vuxna som 

är rädda för övervikt och talar om hur man ska undvika det kan påverka de som är yngre.  

Intervjuperson 2 berättade att hon själv gjort ett arbete om anorexia och läst att det inte finns 

anorexia i länder där media trycket inte är lika starkt:  

”Jag läste om jag letade information och så och där hittade jag om att i de kulturer som inte har 

så stort medietryck så finns det inga ätstörningar. Så jag tror det påverkar ganska mycket. Men 

jag menar det har ju funnits ett tag med oss. Det fanns ju smala modeller redan på 60-talet. Och 

sen har det ju bara ökat, det märks ju på alla tidningar och så alla sätta att gå ner i vikt. Dieter 

och man ska äta så hälsosamt som möjligt och det påverkar ju. Alla vill ju, och det märks ju så 

mycket mer, att även barn drabbas.” 

Intervjuperson 4 menar att ätstörningar fanns långt före media påverkade oss så mycket och 

att vi inte vet riktigt hur stor roll media spelar då vi inte vet exakt hur stort problemet med 

ätstörningar var innan media började ta plats och innan det fanns en diagnos för ätstörningar. 

Hon menar samtidigt att media säkert sätter en stor press på den yngre generationen och att 

det är möjligt att det har skett en utbredning av problemet på grund av olika former av media. 

Ett annat exempel som intervjuperson 4 tog upp var detta:  

”Om man kollar på ken-dockan och om man ser hur han har blivit. Först så var han en liten 

vanlig kille sen fick han lite muskler och hur han ser ut nu så är det ju bara katschhhhh! Och det 

säger ju också en hel del, vad är det vi prioriterar, det är ju hur man ser ut.”  

De flesta menar att det är lite väl hälso-fixerat och att bloggar och liknande kanske triggar 

igång människor att starta om sina liv och gå ner i vikt. Intervjuperson 5 håller med om detta 

men anser att mycket finns hos sig själv:  

”Ja det är såklart att jättemycket finns i en själv också men klart att det måste ha, samtidigt så 

har jag försökt sluta skylla på andra omständigheter. Man har ju ansvar för sitt eget liv liksom. 

Men självklart påverkar ju idealet. Jag tror det är det som man jämför sig men samtidigt så är ju 

en anorektisk person mycket smalare än idealet men vill fortfarande gå ner så... men idealet gör 

ju inte saken bättre.” 

En del av dem menar att media absolut bidrar till spridningen av ätstörningar och att media 

framställer en bild av de krav som samhället ställer på oss. Den bild om hur man ska se ut för 

att bli accepterad av samhället. Att det inte bara handlar om utseende utan själva tron om att 

om man ändrar sitt utseende så ändrar man vem man är och det finns en tro på att man kan bli 

en bättre eller mer lyckad person om man lyckas gå ner i vikt.  
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En del menade att de bara var glada över att tidningar och sådant fanns under deras 

sjukdomstid och att de kunde läsa dessa frenetiskt. Det var bra då de kunde köpas överallt 

men att de i efterhand kommit på att det kanske inte var så bra för en tonåring att ha tillgång 

till det. Nu blir det ännu svårare att stoppa då internet finns och då reklam spelas överallt.   

En djupare analys av vad det är som ligger bakom media berättade Intervjuperson 3. Hon 

uttryckte det så här: 

”Var börjar det? Börjar det med media? Media är ju styrt av ekonomin, den internationella 

ekonomin och då pratar vi konsumtion och då pratar vi om vad företagen vill att vi ska köpa och 

dom fortsätter komma på nya bra saker, light drycker och hälsokost grejer och då kommer ju 

tidningarna skriva om det. Jag ser nog inte media som den ursprungliga boven egentligen utan 

jag tror det är konsumtionen. Vi är så himla bortskämda med att kunna köpa vad vi vill och göra 

lite vad vi vill. Det finns en anledning till att dom här problemen inte finns i alls i samma 

utsträckning i fattiga länder och det skulle media kunna skriva jätte mycket om och det gör dom 

också och det finns ju, det finns ju alltid rikare områden och rikare delar även i de fattiga 

länderna. Det finns inget utrymme för folk att gå och träna fem dagar i veckan för dom har inte 

pengar till det och dom kan inte köpa den här, vad det nu kan vara, kläderna eller, eller botox 

fyllningen eller liksom.” 

Men intervjuperson 7 var dock mån om att påpeka att media i många fall inte bara är dåligt 

utan riktigt bra när det kommer till att förmedla information och stötta folk. Intervjuperson 8 

trodde absolut inte att media var själva orsaken till ätstörningar och yttrade det så här:  

”Så klart det spär på och absolut inte verkar för det motsatta men jag tror ej att media är orsaken 

till åkomman. På samma sätt som jag ej tror att våldsamma spel, enbart, är orsaken till våld 

bland barn.” 

 

6.3. Förklaringar 

6.3.1. Sjukdomen 

 

Volontärerna berättar om ångestkänslorna för maten och viktfobin. De känner en rädsla för att 

gå upp i vikt. Dessa känslor blev starkare och starkare ju sjukare de blev. Man blir en 

kontrollmänniska, i och med att de måste ha koll på hur mycket de stoppar i sig och inte 

stoppar i sig. De ställer höga krav på träningen och detta blir tillslut ett maniskt beteende.  För 

vissa tog det fart ordentligt då de varit hos läkaren eller skolsköterskan och fått höra att de inte 
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var friska eller att de låg över viktkurvan eller att de inte behövde oroa sig över kräkningarna 

för att personen i fråga hade några kilo till att tappa innan det var någon fara. Sådana 

kommentarer hade inverkan på deras tankegångar. Ett exempel på det var det som 

intervjuperson 6 berättade:  

”Jag var hos någon läkare också som, jag kommer inte ihåg varför jag var där, så berättade jag 

för honom att jag hade svårt att äta och att jag kräktes ibland och sådär och då fick jag till svars 

att ja men du kan fortfarande gå ner några kilo utan att det är någon fara. ” 

I stort sätt alla har tränat mycket och samtidigt dragit ner ordentligt på maten. Om de åt en 

viss sak var de tvungna att träna bort det, en av de medverkande, intervjuperson 2, cyklade 

tillslut nio mil i veckan:  

”En ätstörning medför ofta en depression också, det kommer ofta hand i hand och så hade jag 

det under tiden också en depression eh…som gjorde det svårare och svårare men tillslut sa min 

mamma stopp och då  cyklade jag nio mil i vecka, det var ja det var ju inte bra liksom.” 

men nu ska jag gå ner så…” 

 

Det finns olika åsikter om man kan bli frisk från ätstörningen. En del anser att alla kan 

komma ur det och bli friska medan andra säger att en person som haft ätstörningar är som en 

som haft alkoholproblem, man blir en nykter alkoholist och att det skulle funka likadant för en 

som haft ätstörningar. Medan andra säger att de fått lära sig att man aldrig blir frisk från 

sjukdomen, vilket kan likställas med en nykter alkoholist. Så här sa intervjuperson 6:  

”Jag tror att det både kan vara ett tillstånd och en sjukdom. Jag tror att det kan börja som. För 

just med anorexi så har man ju den psykiska delen med att när man blir riktigt lågviktig och så 

fungerar ju inte hjärnan riktigt och då blir det ju kanske mer en sjukdom och det för att man inte 

får tillräckligt med energi för att man, ja men då är man ju fysiskt sjuk också så.  Men sen så tror 

jag i det flesta fall att det börjar som ett symptom på nått annat kanske depression eller dålig 

självkänsla eller så och sen så även efter allstå när man mår fysiskt bättre att .. då kan man ju 

fortfarande ha ätstörningar fast att kroppen inte har det då. ” 

Att få en diagnos ses både som en för- och nackdel av volontärerna. Intervjuperson 1 

förklarade detta i vår intervju: 

”Dels så kan det ju vara skönt att man får en diagnos, jag är faktiskt sjuk då slipper man ursäkta 

sig och det kan vara mer okej att ha en ätstörning om man ser det utifrån en sjukdom. Det kan 

också vara svårt just det att det är en sjukdom för då kan det bli så gigantiskt stort för den som är 
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drabbad. Nu är jag sjuk det är inte ett tillstånd beroende på hur djup ätstörning man har. Men jag 

har sagt att jag har en ätstörning eller att jag är sjuk eller har varit sjuk.” 

Intervjuperson 1 visar här på att diagnosen medför en identitet. När hon fick diagnosen 

ätstörning började hon identifiera sig själv med den och även ha den som en ursäkt. Ingen 

skulle kalla ätstörningar för ett tillstånd som automatiskt går över utan som en sjukdom som 

man måste lära sig hantera och som tar lång tid att komma över.  

När vi frågade hur det började var det en del som inte kunde säga just när det började, det var 

något som kom glidande. Ofta har de känt att det är någonting som är fel men inte förstått att 

det är en ätstörning. När de har försökt komma ur ätstörningarna har de flesta sökt sig till 

psykologer och en del även till självhjälpsgrupper. Intervjuperson 3 förklarade definitionen av 

ätstörningar på att mycket bra sätt: 

”Det har inte med vikten eller med siffror eller mat att göra alls. Skulle jag vilja påstå att det är 

ju när du har så svårt att ta i mot dina känslor och när det utvecklas, när du inte kan hantera dina 

känslor och räta ut dina tankar på ett rationellt och bra sätt för dig utan istället börjar skada dig 

själv genom då ätstörningar t ex. När ätstörningar blir ventilen, när du börjar agera på din ångest 

och ångest kan man få, jag har fortfarande ångest och det tror jag många får. Min pojkvän brukar 

säga det att han har ångest för en tenta liksom och att han får ångest för tentan. Då tänker jag,  

du skulle bara veta men absolut det är också ångest de är, så gör man tentan så försvinner 

ångesten och den försvinner av sig själv liksom.” 

För en del betydde tillfrisknandet från en ätstörning ett återfall till en annan ätstörning så som 

att en anorektiker på bättringsväg fick ortorexi eller bulimi.  

Intervjuperson 4 berättade om det faktum att ätstörningar är något som inte diagnostiserades 

förr och därför kanske det ser ut som om det ökat. Nu har man ju ökat medvetenheten kring 

dem och på så sätt ser vi ju fler och fler fall. Så här sa hon till oss:  

”Förr visste man inte vad det var och om man led av en ätstörning kunde man inte prata om det 

för det fanns ju inte. Man kunde ju inte Googla fram någon information eller självhjälp och 

dessutom så är en ätstörning inte något glamoröst som man kanske vill prata högt om: 

självframkallade kräkningar, självskadebeteende o.s.v. Jag har pratat med flera äldre personer 

som har lidit av ätstörningar sedan tonåren (den äldsta runt 80 år), men att de inte har kunnat få 

någon hjälp och att de trodde att de var ensamma om detta. Så jag vet inte om det är fler som 

drabbas idag, eller om vi bara är mer informerade. Sen är ju ätstörningar en välfärdssjukdom och 

fanns antagligen inte alls under fattiga tider i Sverige. Det finns inte i tredje världen t.ex., där de 

svälter och inte har någon mat alls.” 
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6.3.2. Yttre påverkan 

 

Volontärerna som vi intervjuat har haft någon bakomliggande faktor till ätstörningen. T.ex. 

depression, mobbning, dåliga familjeförhållande eller dåliga erfarenheter av pojkvänner. 

Vissa talar även om andra psykiska sjukdomar så som ADHD, borderline och schizofreni. 

Dålig självkänsla är ett fenomen som stämmer in på alla våra medverkanden, vilket dem kan 

ha fått av faktorerna ovan. Intervjuperson 5 talar om detta och om hur det var för henne: 

”Jag tror att det, att dålig självkänsla att det är en nykel till...alltså du måste ha dålig självkänsla 

för att kunna utveckla en ätstörning. Min mamma hade ätstörningar och jag antar att det är 

därför det finns hos mig och sen ADHD:n då. Sen tror jag det räcker ganska långt så. Sen även 

då idealet om att man ska vara smal och så är ju såklart en bidragande faktor till att man 

utvecklar en så allvarlig ätstörning.”  

Vissa tror att barn påverkas då dem ser att deras föräldrar bantar och testar olika metoder och 

att det kan vara en orsak till att sjukdomen kommer ner i åldrarna. Detta var fallet för 

intervjuperson 1, hennes mor och mormor talade ständigt om olika bantningsmetoder. 

De flesta verkar tro att det är något som ligger i miljön och i sig själv som skapar problemen, 

ingen yttrade en teori om att det kunde ligga genetiskt. För en del har det även handlat om en 

önskan att följa samhällets normer att vara ”normal” och om ”normal” är smal så vill man 

vara det. Men om man har tillräckligt med självkänsla och är tillräckligt trygg i sig själv och i 

sin omgivning så utvecklar man nog inte en ätstörning, säger de, för då påverkas man inte av 

de kroppsideal som finns. Så alla tror att dem med bra självkänsla och trygghet inte kan 

drabbas, faktorerna som t ex. depression och ADHD tillsammans med dålig självkänsla är det 

som gör att man utvecklar ätstörningar. 

 

6.4. Sammanfattning av resultat 

 

Vi kommer nedan presentera en sammanfattning av de intervjuades berättelser, vi kommer 

även kartlägga några av de mönster som vi sett för att förbereda för den kommande analysen 

och tolkningen av resultatet.   
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En av de saker som alla de intervjuade har berättat är att det inte finns en direkt orsak till att 

en människa drabbas av ätstörningar utan det är enligt dem ofta flera olika komponenter som 

tillsammans utgör en grund för bildandet av en ätstörning. Vissa har haft svåra uppväxter 

medan andra haft bra. De tydliga mönster vi ser är att alla menar att: dålig självkänsla är en 

grundsten för att utveckla en ätstörning, det är en sjukdom och media påverkar men är inte 

den fundamentala orsaken till en ätstörning. De nämner att sociala normer och kulturen spelar 

en större roll än vad media gör men i själva verket är det median som sprider de sociala 

normerna som finns i vår kultur och i vårt samhälle.  

En del menar på att en ätstörning sällan kommer ensam utan att de ofta bär med sig andra 

psykiska problem. Men det finns även dem vi intervjuat som inte nämnt något om detta. Att 

ätstörningar drabbar fler kvinnor än män tror de flesta är för att det är ansett vara en ”tjej 

sjukdom” eller för att tjejer har lättare att ta till sig ideal och har en djupare önskan att vara 

vackra. Strävan efter att vara ”normal” och att vara smal är även det en sak som alla hade 

gemensamt även om de menar på att det inte är grunden till att de utvecklade en ätstörning.  

En sak som vi tyckte var viktig var det som intervjuperson 1 sa om diagnosen. Att det fanns 

både för- och nackdelar med att få en diagnos. Diagnosen blev en del av volontärens identitet. 

De flesta volontärerna menade att ätstörningen inte är något som de önskar ha ogjort. 

Erfarenheten har bidragit till det dem är idag, erfarenheten har även blivit en del av deras 

identitet och har gjort dem starkare.  
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7. Socialpsykologisk analys och tolkning 

 

I denna del av uppsatsen kommer vi att fokusera på tolkningen av och analysen av det resultat 

vi presenterat. Denna analys kommer göras utifrån de teorier vi presenterat samt den tidigare 

forskning som vi valt att ta del av. De rubriker vi har i denna analys utgår från vårt syfte och 

vår frågeställning. Vi har således plockat ut nyckelord ur frågeställningen och lagt som 

rubriker. Dessa rubriker kommer följas upp av underrubriker, detta för att strukturera 

läsningen av analysen.  

 

7.1. Yttre faktorer   

 

Under denna rubrik kommer vi ta upp de eventuella yttre faktorer som kan bidra till 

ätstörningar. Med yttre faktorer menar vi samhällets normer, ideal, media och människor som 

kan ha inflytande på individer. Vi kommer att utgå från det som de intervjuade talat om och 

som står redovisat under resultat. Den teoretiska utgångspunkten för denna rubrik är grundad i 

begreppen I, Me och den generaliserande andre. Den tidigare forskningen angående yttre 

faktorer kommer även tas upp för diskussion under denna rubrik.  

 

7.1.1. Samhällets normer och ideal 

 

Ett gemensamt mönster hos de intervjuade är att alla anser att det inte bara är t ex. media som 

påverkar tonåringar idag. Samhället i stort och samhällets normer om att vara smal och 

attraktiv är en faktor. Den generaliserade andre är när dessa sociala regler och det 

samhällsspel som existerar internaliseras av oss människor och görs till våra egna.  Den 

generaliserade andre är det runt omkring individerna och som påverkar dem med attityder och 

spelregler. När individer så som volontärerna medvetandegör samhällets normer och 

internaliserar dessa så påverkas dem av den generaliserade andre. I-fasen, enligt Berg (1992), 

är kreativ och står för frihet medans Me-fasen hör den sociala identiteten och rollerna.  

De flesta av våra intervjupersoner ansåg att de blev mer isolerade ju mer sjuka de blev, tog 

Me-fasen då över? Kan det vara så att fixeringen vid maten och viljan att behålla det strikta 
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levnadsmönstret ledde till att personernas I förtycktes av Me då Me är den som planerar och 

tänker efter? Intervjuperson 2 kände sig manipulativ då hon ljög om maten för sin omgivning, 

var det då Me-fasen visade sig då det var en planerad handling? Det vi kunnat se genom 

resultatet är att svaret på denna fråga är ja. Denna handling skulle man kunna se som ett spel 

av intervjuperson 2, att hon har gått in i en roll som den cyniske rollspelaren för att dölja sin 

ätstörning. De har alla en inre norm som präglats av en dålig självkänsla med ett hopp om att 

kunna ändra vem de är vilket tyder på att deras kontrollbehov och styrka är ett resultat av ett 

starkt I. Den generaliserade andre är inte främst det sociala, kulturen eller media utan deras 

internalisering av dessa. De har tagit till sig dessa normer på ett annat sätt än andra och på så 

vis skaffat normer utifrån den generaliserade andre. 

Många av våra intervjupersoner är överens om att kvinnor enligt det samhälle vi lever i, enligt 

den generaliserade andres spelregler ska se attraktiva ut och vara mer utseendefixerade än 

män. Intervjupersonerna säger även att kvinnor jämför sig med varandra mer än män och de 

påpekar att det är just samhället som sätter denna press på kvinnor och dess utseende. 

Intervjuperson 5 berättar vidare om detta och anser att alla individer var för sig bidrar till att 

dessa normer stärks då vi köper tidningar med bantningstips. När kvinnor jämför sig med 

varandra och bryr sig om sitt utseende har de internaliserat normerna som finns och reflekterat 

över dem, här har då den generaliserade andre kommit in i bilden.  

Den fråga som vi hade med i teori motiveringen för I, Me och den generaliserade andre var 

mer eller mindre ett antagande som lät så här: Är det möjligt att en människa med, låt oss säga 

anorexi, är väldigt kontrollerad av Me när det kommer till mat och träning och på så vis 

förtrycker I för att uppnå den bild som den generaliserade andre sätter som norm? Det vi 

kunnat se genom resultatet är att svaret på denna fråga absolut skulle kunna vara ja. De har 

alla en inre norm som präglats av en dålig självkänsla med ett hopp om att kunna ändra vem 

de är vilket tyder på att deras kontrollbehov och stryka är ett resultat av ett starkt Me. Vi hade 

även en tanke om den generaliserade andre kunde kopplas till identitetsskapandet då identitet 

skapas utifrån andra och hur vi tror att andra ser på oss. Denna tanke om hur vi tror att andra 

ser på oss kan ses som ett sätt att tolka den generaliserade andre. Om denna syn som vi tror att 

andra har på oss kan påverka oss så att vi utvecklar en ätstörning skulle man kunna säga att 

den generaliserade andre har kraften att få oss att omdefiniera vår identitet vilket kan leda till 

en ätstörning. Även bulimi kan kopplas till detta tankesätt om man föreställer sig att I och Me 

avbryter varandra och personen med bulimi får svårt att avstå mat helt och hållet utan faller 

för sitt I och frossar emellanåt.  
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Om volontärernas identitet (uppfattning av sig själva) påverkats av hur de tror att den 

generaliserade andre (samhället och dem runt om dem) vill att de ska se ut och de har fått en 

bild av samhället om hur de bör se ut så kanske en ätstörning kan komma ur det. På detta sätt 

kan Meads teorier kopplas till teorierna om identitet. De intervjuade menade att media i sig 

nog inte är den största orsaken till att dem drabbats men att det kan ha spelat en roll i 

utvecklingen av ätstörningen. Kanske är den internaliserade generaliserade andre som 

påverkat deras identitet i utvecklingen av ätstörningarna. 

De flesta av volontärerna talade om ångest inför maten. Ångesten skulle kunna vara en 

negativ bieffekt av den kontroll som Me har och som drabbade av ätstörningar känner när de 

ska äta och kontrollen minskar. Att ha ett stark Me behöver kanske inte leda till problem för 

alla men för en människa med höga krav på sig själv till följd av att ha internaliserat den 

generaliserade andres normer. Om den generaliserande andre ses som en abstrakt person som 

speglar samhällets ideal och samtidigt fungerar som ett överjag så kan en internalisering av 

samhällets normer vara en av anledningarna till att en människa drabbas av ätstörningar. Om 

vi sedan tar hänsyn till vad intervjuperson 6 sa om att bara ett fåtal procent drabbas så kanske 

vi bör ta i bejakelse att dålig självkänsla till följd av att inte veta vem man är eller vara 

missnöjd med sin identitet kan det vara just det som avgjorde att volontärerna drabbades. 

Lägger vi sedan till det som många av volontärerna sa om kontroll så är vi tillbaka på I och 

Me.  

Polivy och Herman (2002) menade i sin artikel att media ofta får skulden för ätstörningarnas 

utbredning, detta trots att det inte är troligt att det är sant. De menar att om media helt var till 

skuld för spridningen så skulle alla som tog del av någon form av media drabbas. Detta är 

precis som de vi intervjuade resonerade. Media spelar enligt våra intervjupersoner en roll men 

media var enligt dem inte den primära anledningen. Dem vi intervjuade trodde istället att det 

hade mer med självkänslan att göra och om man hade dålig självkänsla påverkas man mer av 

idealen och normerna som finns precis som Polivy och Herman (2002) resonerar att personer 

som är missnöjda med sin kropp har lättare att ta till sig av vad som sägs och visas i media. 

Även Miller och Pumariega (2001) menar att ökningen av bantningstips och dieter har 

bidragit till ökningen av ätstörningar i väst.  

Neuberg, Shaw och Stein (1994) hade en annan syn på medias inflytande och menade att det 

var direkt kopplat till spridningen. Det kan ju vara så att ju mer normen om att vara smal 
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avspeglas i media desto mer börjar människor att kritiskt granska sig själva och då ökar 

antalet människor som är missnöjda med sina kroppar och de blir då mer mottagliga för att 

internalisera normen om att vara smal. Både Neuberg, Shaw och Stein (1994) och Polivy och 

Herman (2002) menar att missnöjdhet med kroppen, dålig självkänsla, bidrar till att man har 

lättare att ta till sig normen om att vara smal. Neuberg, Shaw och Stein (1994) går till och 

med så långt som att säga att ju mer missnöjd man är desto mer troligt är det att man tar till 

drastiska åtgärder för att hå ner i vikt.  

Är det rimligt att anta att missnöjet med sin kropp är det som leder till att man tar till drastiska 

åtgärder för att förändra den är samma sak som att ha dålig självkänsla? En människa med bra 

självkänsla borde inte kunna bli så missnöjd med sin kropp att denne tar till drastiska metoder 

så som svält, överträning eller andra kompensatoriska beteenden. Vi utgår från att det är 

rimligt att yttre påverkan både kan skapa denna missnöjet/dålig självkänsla samt driva den till 

att en människa blir sjuk, det besvarar dock fortfarande inte frågan varför just våra volontärer 

drabbades. 

7.2. Identitet  

 

I och med att identitet skapas mellan oss människor så påverkas vi av varandra. Detta gör att 

vänner och familj påverkar en individ genom alla former av interaktion eller brist på 

interaktion. Familjen och vänner tillsammans med samhällets normer om att vara smal och 

medians bilder av tunna modeller får människor att påverkas.  

Det vi kan se är att vissa av de drabbade var missnöjda med hur de såg ut (innan de 

drabbades) och gjorde helt enkelt något åt det, precis som Frisén och Hwang (2006) menar 

om att vi inte kan undgå det ideal som råder. Att känna att man inte passar in kan leda till att 

man tar aktiva steg mot att passa in, i en ”smal värld” betyder det kanske för vissa att 

ätstörningar utvecklas. Jag-identiteten skapas när en individ går från att vara barn till att vara 

en tonåring. Denna process pågår från de tidiga tonåren till den tidiga vuxenåldern. Identiteten 

anpassas här till en vuxen människa, det innebär att en rad olika individuella val så som vad 

man vill göra med livet ska tas. Det är under denna period som alla våra intervjupersoner 

utvecklat sina ätstörningar. Vissa av de intervjuade gav till och med exempel på att de bara 

hade en önskan om att vara normala och passa in som alla andra vilket ytterligare stärker 

denna teori. Vissa trodde till och med att om de ändrade på sin vikt och utseende så skulle de 
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ändra vilka de var, precis som Frisén och Hwang (2006) talar om att vi definierar oss själva 

och vilka vi är utifrån hur vi ser ut.  

Intervjuperson 7 som vi berättar om i resultatet anser att ha ätstörningar är som att hamna i en 

kris, där man inte gillar vem man är och därmed indirekt ogillar sin identitet. Detta kan då 

ligga tillgrund för den dåliga självkänslan. Identitet är inte en egenskap som finns hos oss 

individuellt utan är en del av den kollektiva tillhörighet och identifikation som vi har 

gemensamt och delar med andra människor. Denna kris som intervjuperson 7 känner kan vara 

ett resultat av att hon inte känner denna gemenskap med sin omgivning.  

Enligt de flesta intervjupersonerna så isolerar dem sig ju sjukare de blir och då kommer de 

längre och längre ifrån den kollektiva tillhörigheten. När de missar denna gemenskap vet de 

inte vad de ska identifiera sig med och då kan en kris uppkomma. Intervjuperson 3 anser att 

en identitetskris kan skapa och öppna dörrar för en ätstörning och detta kan ske på ungefär 

samma sätt som om ätstörningen skapar en kris. Om en person inte känner att den kan 

identifiera sig med människorna runt omkring sig och istället börjar identifiera sig själv med 

mat och träning och kan börja utveckla en ätstörning. 

Så som intervjuperson 1 sa så fanns det fördelar med att få en diagnos då hon slapp ursäkta 

sitt beteende. Detta kan ses som ett tecken på diagnosen har blivit en del av den personens 

identitet. Det behövs ingen ursäkt för henne för hon är sjuk och då är det mer accepterat enligt 

henne. Hon identifierade sig med andra ord utifrån sin diagnos.  

 

7.2.1. Familjen  

 

Alla intervjupersoner tar upp att de hade dålig självkänsla och att detta är ett måste för att 

kunna utveckla ätstörningar. Intervjuperson 1 som också ansåg att hon hade dålig självkänsla 

innan och under sjukdomen hade en mamma med alkoholproblem. Alla talar även om hur 

viktigt det är i alla fall för kvinnor att vara snygga och smala. Detta kan kopplas till vad Frisén 

och Hwang (2006) sa om behovet av en nära och bra kontakt med sina föräldrar. Genom det 

kanske en tryggare identitet kan växa fram där det talas öppet om de problem som finns. 

Frisén och Hwang (2006) anser att identitet skapas på samma sätt som objektrelationer men 

med ett undantag att objektet inte är ting utan människor i en individs närhet. De berättar 

också att för en bra ”jagstyrka” och en säker identitet ska utvecklas behövs det ett bra band till 
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barnets första och främsta objekt som vanligtvis är föräldrarna. Med andra ord så läggs 

grunden för identiteten och identitetsutvecklingen redan i spädbarnsåldern. Därför är det 

viktigt att ha goda förhållanden med sina föräldrar eller andra vuxna och därför påverkas 

tonåringar av hur familjeförhållandena är i hemmet. 

En del intervjupersoner tog t ex. upp att deras mamma och mormor ofta tog upp ämnet mat till 

diskussion, att de inte borde äta mer och att de borde gå ner lite i vikt. Även om detta är 

kallprat och att det inte ligger någonting i det påverkar detta våra intervjupersoners identiteter. 

Hur detta påverkar identiteten hos individen är genom den kollektiva tillhörigheten. 

Identiteten är inte egenskaper som finns hos oss individuellt utan är en del av just den 

kollektiva tillhörigheten och identifikation som vi har gemensamt och delar med andra 

människor. Detta kan även kopplas till det ovan om objektrelationer och vikten vid goda 

förhållanden till föräldrarna eller andra viktiga vuxna. 

Polivy och Herman (2002) menar att om en familj hyllar smalhet och självkontroll är det inte 

konstigt om en tonåring börjar sträva mot just det. De menar även att familjerelationer inte 

bara skapa utan kanske även späder på en ätstörning. De menar att övergrepp, misshandel 

samt föräldrar med ätstörningar ökar risken för att en människa ska drabbas. De menar 

samtidigt att det är svårt att veta om ätstörningar leder till dåliga familjerelationer eller om det 

är dåliga familjerelationer som leder till ätstörningar. Intervjuperson 1 hade en mamma som 

var alkoholist och hon menar främst att det var hennes uppväxt som bidrog till att hon 

utvecklade ätstörningar.  

 

7.3. Deras förklaringar 

 

Under denna rubrik kommer den etnometodologiska teorin om accounts diskuteras. Vi 

kommer här analysera likheter och skillnader i de intervjuades berättelser för att se om deras 

uppfattningar kan vara kopplade till varandra genom kollektivt tänkande då de alla tillhör 

samma förening. Det som vi analyserat ovan bygger på de berättelserna vi fått av nio 

volontärer och vi ska inte utesluta att de påverkats av varandra och att deras ”verklighet” av 

händelseförlopp och orsak kan ha härstammat ur påverkan av varandra. 
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7.3.1. Gemensamma mönster 

 

En av de saker som alla tog upp och som vi presenterat i resultatet är att alla trodde att dålig 

självkänsla låg till grund eller rent av var ett måste för att en människa ska utveckla 

ätstörningar. Det kan enligt den etnometodologiska teorin om accounts, vara ett tecken på 

kollektivt tänkande. Att alla presenterar det som en orsak till ätstörningar är knappast en 

slump utan en kollektiv förklaringsmodell som inte bara förklarar ätstörningar utan också 

definierar deras uppfattning om en drabbad. Detta troligtvis beroende på att de ingår i samma 

förening och på så vis har chansen att tillsammans bilda en uppfattning om vilka 

omständigheter som är relevanta för ätstörningar. Ytterligare ett exempel på accounts är att 

alla definierar ätstörningar som en sjukdom och att det ofta går hand i hand med andra 

psykiska sjukdomar.  

Detta är dock inte bara ett tecken på kollektiva förklaringar och definitioner utan även en 

presentation av deras verklighetsuppfattning av sjukdomen. Som intervjuperson 6 sa så är det 

inte en sjukdom som cancer men fortfarande en sjukdom. Intervjupersonerna ansåg att det 

både var en för- och nackdel att få en diagnos. Intervjuperson 1 sa att det delvis var skönt att 

få en diagnos för då slapp hon ursäkta sig, detta i sig är ju en ursäkt då hon definierar sig eller 

i alla fall sitt beteende efter en diagnos. Det är en bekräftelse på att hon fick må dåligt och 

bete sig på ett visst sätt kring mat då hon var sjuk.  

Media som ämne togs i de flesta fall upp innan vi ens hann ställa den frågan vi tänkt ställa om 

media vilket tyder på att det är något som de flesta reflekterat över eller kanske till och med 

diskuterat med varandra. Vi satt på ett bibliotek och intervjuade volontärerna, ingen av dem 

hade något problem med det, alla intervjupersonerna pratade tyst men när de nämnde deras 

sjukdom anorexia eller bulimi och pratade om sig själva så pratade de extra tyst.  

Den kollektiva samhörigheten som behövs för att en identitet ska kunna skapas kan påverka 

hur vi uppfattar vår verklighet. Denna kollektiva samhörighet och det kollektiva tänkandet 

kan komma att ta över tidigare tankar och åsikter. Så om en kollektiv gemensamhet kan 

uppmuntra en människa att genom drastiska metoder gå ner i vikt så kan den naturligtvis även 

bidra till de kollektiva förklaringar som finns inom den organisation vi befann oss i. Att 

volontärerna delade sina uppfattningar och förklaringar till ätstörningar är således inte 
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konstigt. Det finns mer eller mindre samma mönster rakt igenom, det finns vissa skillnader 

mellan deras berättelser men deras uttalanden om anledning, tillfrisknande och 

identitetspåverkan är snarlik. Här ovan visar på att volontärerna har fått en kollektiv 

samhörighet och ett kollektivt tänkande då dem uppfattar verkligheten på samma sätt.  

Det kan vara den kollektiva samhörigheten som har tagit över deras tidigare tankar och skapat 

en gemensam verklighet. Volontärerna i organisationen har tillsammans skapat en kollektiv 

identitet. Dock kan vi se att dem som varit aktiva volontärer kortast tid hade lätt skiljande 

åsikter mot dem som hade varit aktiva en längre tid. Vi kunde även se en skillnad i 

resonemang mellan intervjuperson 3 och dem andra, detta antagligen på grund av vad hon 

arbetar med och hennes ställning inom organisationen. Att de har varit inom föreningen olika 

länge kan påverka hur kollektivt de tänker. En människa som är förhållandevis ny inom 

föreningen har större sannolikhet att ha egna teorier kring ätstörningar medan en människa 

som varit där länge är mer sannolik att ha anpassat sig till det kollektiva tänkandet och gjort 

det till sin ”sanning”.  

 

7.4. Sammanfattning av analys och tolkning 

 

Nedan kommer en sammanfattning av den analys vi gjort. Underrubrikerna är skapade efter 

våra forskningsfrågor och syfte.  

 

7.4.1.  Samhällets normer, kultur och media 

 

Att samhället påverkar ökningen av ätstörningar är det enligt våra intervjuade ingen 

diskussion om. Det råder dock olika åsikter mellan de intervjuade när det kommer till frågan 

om media spelar roll för skapandet av ätstörningar. De flesta menar att det gör det men att det 

inte är grundorsaken till ätstörningar. De intervjuade menar att det är en fråga om bl.a. 

samhällets normer som låg till grund för medias spridning av den ”perfekta” kroppen. Vi 

kunde dra slutsatsen att media responderar på samhällets normer och krav och att det i sig 

späder på missnöjdheten med kroppar vilket i sig leder till ätstörningar. Detta talar Frisén och 

Hwang (2006) om, att vi inte kan undgå det ideal som råder.  
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Att känna att man inte passar in kan leda till att man tar aktiva steg mot att passa in, i en ”smal 

värld” betyder det kanske för vissa att ätstörningar utvecklas. Intervjuperson 3 menade till och 

med att det är vi själva som genom konsumtion är ansvariga för det ökade intresset för 

skönhet. De tror dock att utan media som budbärare skulle ätstörningar inte kunna spridas lika 

fort bland ungdomar. Att vara missnöjd men sin kropp till följd av att ha sett hur människor i 

tidningar ser ut kan vara en anledning till att ätstörningar skapas. Om idén om att man måste 

vara smal är stark så är det inte konstigt om den skulle internaliseras. När individer så som 

volontärerna medvetandegör samhällets normer och internaliserar dessa så påverkas dem av 

den generaliserade andre. Precis som intervjuperson 2 sa kan en ung människa inte alltid 

avgöra när saker är retuscherade eller när något har gått för långt då de inte riktigt har de 

kritiska ögonen som en vuxen har. Att då låta Me få kontrollera ens I i hopp om at kunna leva 

upp till bilden som den generaliserade andre målar upp är inte helt otrolig. Som vi dessutom 

diskuterade är familj och vänner dem som formar ens identitet och ens relation till omvärlden 

och sig själv, mer om det under nästa rubrik.  

7.4.2. Ätstörningar och identitet 

 

De flesta var eniga om att personligheten förändrades då det utvecklade ätstörningar. 

Huruvida en personlighetsförändring kan kopplas till identitetsskapande är dock ett helt annat 

ämne att diskutera. Istället har vi valt att lägga fokus på det faktum att många av de 

intervjuade kom från familjer där det fanns ätstörningar i familjen eller där det rådde andra 

svårigheter så som alkoholism. Detta bidrar och påverkar naturligtvis en ung människa och 

som intervjuperson 1 sa är grunden till hennes ätstörningar något som ligger i hennes 

barndom. Det är i barndomen identiteten skapas. Att varje dag få hör av mamma eller mormor 

att de försöker hålla igen på maten sätter sina spår i skapandet av en uppfattning av 

verkligheten och det som är vackert. Om en bra ”jagstyrka” och en säker identitet ska 

utvecklas behövs det ett bra band till barnets första och främsta objekt som vanligtvis är 

föräldrarna. Vi har även kunnat se att diagnoser och möjligheten att definiera sig själv utifrån 

en diagnos kommer med fördelar. Som intervjuperson 1 sa kan det vara skönt att slippa 

ursäkta sig, mer om detta under nästa rubrik:  
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7.4.3. Deras förklaringar 

 

Vissa förklaringar de gav oss skulle kunna ses som kollektiva förklaringar. Bl.a. att media 

spelar en viss roll men att det ultimat hänger på frågan om självkänsla. Ett alternativ är just 

kollektiva förklaringar som skapats i den grupp då de alla arbetar som volontärer inom en 

organisation mot ätstörningar. Det kan vara den kollektiva samhörigheten som har tagit över 

deras tidigare tankar och skapat en gemensam verklighet. Volontärerna i organisationen har 

tillsammans skapat en kollektiv identitet. Vissa av de volontärer vi intervjuade föreläste och 

coachade både drabbade och i klasser, i förebyggande syfte. Det som de talade om mest var 

att försöka hjälpa människor att få just bättre självkänsla. Det syns tydligt att de flesta menar 

på att även om yttre faktorer spelar in så är ätstörningar en sjukdom (enligt de intervjuade) 

som inte uppträder hos människor med bra självkänsla. Vi är väl medvetna om att det 

kollektiva tänkande kan ha påverkat resultaten i denna studie, men det behöver inte 

nödvändigtvis vara något dåligt, utan något som stärker vår teori om accounts och kollektivt 

tänkande. Eftersom att detta är en kvalitativ studie med hermeneutisk 

vetenskapsteoretiskansats så söker vi heller inte efter en sanning utan efter förklaringar som 

denna grupp har på mikro nivå.  
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8. Reflektion 

Vi har efter arbetets slut kunnat se att vissa delar av arbetet gjorts på grund av vår 

förförståelse så som valet av teorin Flykten från friheten av Erich Fromm som vi tog bort efter 

en del tänkande. Vi hade en tanke om att de flydde från verkligheten och dess påtryckningar, 

detta kom dock aldrig att bevisas med hjälp av volontärerna. Kanske hade vi helt fel eller så 

var det bara en teori som de inte själva hade reflekterat över och därför ställde sig kritiskt till. 

Vi hade en tanke om att det kanske var så som vi tidigare diskuterat i olika seminarium på 

sociologin att en människas val så som att bli vegan är ett sätt att inskränka sina val och 

därmed underlätta vardagen genom att minimera ställningstaganden och överväganden. Vi har 

alla våra sätt att göra det på och trodde därigenom att anorexi och bulimi helt enkelt var ett 

radikal sätt att göra det på. Tanken var bra men i praktiken inte användbar för analysen.  

Att välja narrativ metod som del av vår intervjuguide var mycket givande och det var nog det 

som gav oss den grundläggande insikten om vad en ätstörning är samt en liten insikt om hur 

det utvecklas. Accounts var en mycket användbar teori för resultaten av den narrativa 

metoden. Accounts kunde fungera som en form av diskurs som hjälpte oss att se mönster och 

se bortom de individuellas berättelser och se hur det kunde vara kopplat till en gemensam 

berättelse inom organisationen.  

Det hade varit intressant att ha tid och utrymme att följa dessa nio personer närmare och få en 

djupare insyn i resonemang och i de förebyggande arbeten de gör. Dels för att kunna göra en 

djupare analys och dels för att se hur de fungerar som grupp. Det verkar inte som om de hade 

många grupparbeten men strukturen i den gruppen (om den finns) hade varit ett intressant 

studieobjekt.  

Vårt intresse för arbetet var till stor del i vägen till en början då syfte och frågeställningar 

lutade allt för mycket åt vårt intresse istället för åt det som var mest lämpligt och tidsmässigt 

passande. Vi ångrar inte att vi valde ämnet men det är ett ämne som definitivt kräver mycket 

tid att förstå sig på. Dessutom tog det lång tid att lyckas få tillträde till fältet. Det är ett ämne 

där de som anses absolut sjukast är skyddade av lagar och de som behandlar inte har varit 

intresserade av att ställa upp. Vi hade delvis tur att vi fick kontakt med dem vi intervjuade och 

utan deras hjälp hade vi nog varit strandade. Vi visste i förväg att det skulle bli svårt att få 

tillträde men hade vi vetat just hur svårt så finns det en chans att vi inte hade valt detta ämne.  
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Det finns mycket kognitiv och psykologisk forskning om ätstörningar och det var något som 

vi hängde upp oss på. Det var svårt till en början att få in de socialpsykologiska aspekterna 

men det gick till slut. LNS (långvarigt negativitets syndrom) är en kognitiv tolkning och 

studie av vad som kan vara en bakomliggande faktor till ätstörningar. Till en början kändes 

LNS viktig att ha med då den är en del av den forskning som gjorts av Peggy Claude-Pierre 

(1997), som sägs driva den ätstörningsklinik som har högst återhämtningsprocent i världen. 

Dessutom kändes den viktig att ha med då det ger en insikt om att det finns många olika 

teorier om varför en ätstörning uppträder och hur den botas. Men den skulle passa bättre in i 

en analys för en uppsats i psykologi, därför valde vi att ta bort den för vår socialpsykologiska 

uppsats. 

Det tog oss ett antal felsteg innan vi kom till rätta med vilka teorier som var bra och vilka 

metoder vi kulle använda. Väldigt länge hade vi ett starkt intresse att genomföra en 

observation och det tycker vi än idag hade varit intressant men tyvärr fanns det inget att 

observera.  

Efter denna uppsats är vi övertygade om att det finns massor med forskning att göra om 

ätstörningar från en socialpsykologisk vinkling då det verkar som om de mest påträngande 

anledningarna ligger i sociala och kulturella mönster. Media är endast ett sätt att representera 

dessa värderingar utifrån vad det är vi vill ha. Även familjerelationer kan ses som en 

organisation och därigenom vara socialpsykologiskt relevant att studera med ätstörningar i 

fokus.  

En av de saker vi kunde gjort annorlunda är att inte hålla våra intervjuer i biblioteket. Det 

hade passat bättre att ses på ett ställe där inte allmänheten hade tillträde, dels för bättre 

ljudupptagning av intervjuerna men också för att de intervjuade skulle känna sig mer bekväma 

att prata om sitt förflutna. Men i och med att vi inte kände till staden så verkade det vara vårt 

bästa alternativ. Vi hade gärna fått tillträde till ett rum som vi hade kunnat stänga dörren om 

oss i men det fanns tyvärr inte på stadsbiblioteket i denna stad.   
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9. Sammanfattning 

 

Volontärerna som vi intervjuade inom organisationen var till stor hjälp och vi tyckte det var 

intressant att se hur olika personer med olika ätstörningar i olika åldrar och delar av landet 

(vid den tiden då ätstörningarna uppstod) kan ha så liknande förklaringar till varför just de 

drabbades.  

9.1. Samhällets normer, kultur och media  

 

Sociokulturella faktorer och media verkar spela en stor roll för utbredningen av ätstörningarna 

hos yngre människor samt det ökade trycket om att vara vacker, men samtidigt så är vi efter 

denna studie inte övertygade om att det är en av de primära anledningarna till uppkomsten. De 

flesta av volontärerna vi intervjuat tycker att det är samhället som har skapat en bild av hur 

man ska vara som människa, hur man ska vara en bra människa, hur man ska lyckas med 

karriären och hur man är en bra förälder och hur man samtidigt är attraktiv och välmående. De 

flesta av volontärerna är överens om att media lägger press på tjejer men anser att det inte 

bara är medias fel till samhällets normer om att vara smal. De talar även om att tv 

programmen som visas idag handlar om utseende, mat och träning. Det är inget man kan 

komma ifrån och detta är en faktor som sätter press på yngre kvinnor. Yngre människor är 

dessutom enligt ett par volontärer i riskgruppen för att utveckla ätstörningar och det är 

framför allt tonåringar med dålig självkänsla som påverkas lättare av media och påtryckningar 

från samhällets normer. 

9.2. Identitet 

 

Hur deras identitet har påverkats har varit en bra men komplicerad fråga. De flesta menar på 

att de regredierade och blev mer egoistiska och tillbakadragna under den tid de var drabbade 

men att erfarenheten gjort dem starkare och till de personer de är idag. Alla våra 

intervjupersoner berättade om att de hade dålig självkänsla innan och under sjukdomstiden. 

De sträcker sig så långt att de inte tror att man kan utveckla en ätstörning om man inte har 

dålig självkänsla. För att komma ur sjukdomen är det just självkänslan som måste bli bättre 

för att tillfrisknandet ska lyckas. Intervjuperson 7 berättade att ätstörningar är som att hamna i 

en kris, där de inte gillar vem de är, därmed indirekt inte gillar sin identitet. De flesta tyckte 
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att deras identitet förändrades under ätstörningen, de tyckte att de blev självcentrerade och 

isolerade. Vissa såg sig själva som manipulativ då de ljög om maten. Men intervjuperson 5 

ansåg sig inte vara särskilt isolerad utan tog mer och mer plats ju sjukare hon blev, vilket hon 

ansåg vara vanligt hos bulimiker. Intervjuperson 2 beskrev sin identitet som att hon inte var 

sin identitet utan var sjukdomen. 

9.3. Gemensamma förklaringar 

 

Det vi kunnat se i denna studie är att det inte är en sak som har orsakat att de vi intervjuat har 

drabbats av en sjukdom som ätstörningar. De faktorer som volontärerna nämner i våra 

intervjuer är t ex. trauman, biologiska orsaker, ADHD, förändringar i kroppen, yttre påverkan 

från kompisar och familj och någon slags identitetskris. Det vi kan se är att de har liknande 

berättelser och förklaringar och att de är överens om att ätstörningar är en sjukdom även om 

det går hand i hand med en annan sjukdom. Ytterligare en gemensam förklaring de hade var 

att de hade ett starkt kontrollbehov i och med att de måste ha koll på hur mycket de äter och 

hur mycket de inte gör det. De ställer höga krav på träningen och detta tillsammans med 

maten blir ett maniskt beteende. Ätstörningarna blev som ett straff mot sig själva för att de 

inte var nöjda med vilka de var.
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