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The aim of this study is to create a deeper understanding of the disease known as eating 

disorder. The study is based on four autobiographies written by individuals who themselves 

have been affected by eating disorders. These stories have been studied using a narrative 

approach. To achieve the purpose, the study is focused on what participants describe as the 

factors underlying the onset of the disease, the factors that participants describe maintained 

their eating disorders, as well as what is described to be the factors responsible for their 

recovery. By my interpretation of the stories, I have been able to identify common factors that 

all participants describe to be influential in their disease course. The common factors that 

have been identified are relationships, expectations and emotions. The result shows that it is 

possible to see a variation in how these factors have influenced the participants' disease 

course. The variety of how these factors have influenced suggests that each individual's care 

is unique. The results have been analyzed by using the theory of social construction. 
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1. Inledning 
 

I den här studien undersöks hur individer som själva har varit drabbade av sjukdomen 

ätstörningar förstår sin sjukdom och sin livssituation utifrån ett socialt perspektiv. Syftet med 

studien är skapa en djupare förståelse för sjukdomen ätstörningar genom att studera 

sjukdomen utifrån ett socialt sammanhang. De definitioner av ätstörningar som tidigare 

forskning har framfört och som denna studie kommer att beröra är anorexia nervosa, bulimia 

nervosa, samt ätstörningar utan närmare specifikation. Fokus i studien kommer att ligga på 

den drabbade individens egna subjektiva upplevelser av ätstörningens sjukdomsförlopp. 

 

1.1 Problemformulering 

För de flesta av oss individer medför inte förhållandet till mat allvarliga hälsoproblem, men 

för vissa individer är det annorlunda. Dessa individer har ett så pass problematiskt förhållande 

till ätande att ett starkt psykiskt lidande tar över, vilket kan ta sig uttryck i ätstörningar. 

Ätstörningar är en sjukdom som tar en allt tydligare plats i det moderna samhället (Clinton & 

Norring, 2002). Riskfaktorer för bildandet av en ätstörning är ständigt närvarande, inte minst 

genom dagens skönhetsideal av att vara smal. Målgruppen som är mest benägen att påverkas 

av dessa riskfaktorer är unga kvinnor och tjejer i tonåren (Forney & Keel, 2013). Att 

ätstörningar i dagens samhälle tar en allt tydligare plats går även att konstatera då sjukdomen 

har blivit allt mer märkbar inom sjukvården där det problem som de drabbade individerna 

söker hjälp för är allvarliga (Clinton & Norring, 2002).  

 

Mängden information som kan samlas in om en människa är näst intill oändlig och det krävs 

därför sätt för att kunna begränsa denna informationsinsamling. Begränsningen sker genom 

att det inom medicinen finns metoder som systematiskt samlar in information om den 

enskilde individen i olika övergripande områden, för att på så vis kunna ställa en psykiatrisk 

diagnos (Adler, 2011).  Dallos, Gough och O´Shaughnessy (2013) menar att den forskning 

som hittills har bedrivits inom den medicinska ramen kan bidra till en produktion av 

typologier och kategorier av sjukdomen ätstörningar. Forskarna menar att dessa typologier 

och kategorier ger en splittrad bild av mänskliga erfarenheter, och anser att det går att se en 

avsaknad av forskning som undersöker de subjektiva upplevelserna hos individer med 

ätstörningar. Även Clinton och Norring (2002) framför att det inom området fortfarande 

förekommen omfattande fält med ett stort antal frågor där många svar präglas av motsägelser 
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och oklarheter, trots att den ännu presenterade forskningen har bidragit en någorlunda pålitlig 

kunskapsbas. De menar att olikheten bland individer med ätstörningar är tydlig och leder till 

att det är svårt att dra några generella slutsatser om sjukdomen. 

 

Med hänsyn till att forskning inom den medicinska ramen han en tendens att ge en splittrad 

bild av individers erfarenheter av ätstörningar, samt att sjukdomen blir alltmer märkbar i vårt 

moderna samhälle kan den centrala fokuseringen på att diagnostisera en individ 

problematiseras. Själva diagnosen säger inte särskilt mycket om den enskilde mer än att 

konstatera att den enskilde uppfyller diagnosens kriterier. Diagnosen kan bidra till en 

förutfattad uppfattning om den enskildes livssituation med hänsyn till vad dess kriterier 

tidigare har påvisat om en individens mående. Trots att forskningen inom den medicinska 

ramen har bidragit till en någorlunda pålitlig kunskapsbas genom bland annat 

diagnostiseringens framväxt kan det tänkas vara möjligt att frambringa en ännu djupare 

förståelse för sjukdomen genom att inte endast studera och se sjukdomen som ett individuellt 

problem, utan även som ett socialt problem. Det sociala sammanhang som en individ lever i 

kan tänkas påverka särskilda beteenden och handlingar hos den enskilde, bland annat med 

hänsyn till att riskfaktorer för bildandet av ätstörningar enligt Forney och Keel (2013) ständigt 

närvarar i en individs sociala omgivning. Den sociala omgivningens påverkan gör det relevant 

att studera ätstörningar med hänsyn till den sociala kontext som råder. Det kan därmed anses 

vara nödvändigt att ätstörningar tar en större plats inom det sociala arbetet för att lägga mer 

fokus på att studera sjukdomen ur sitt sociala sammanhang för frambringa kunskap om 

sjukdomen som forskning inom den medicinska ramen inte på samma vis möjliggör. Med 

hänsyn till att det genom att studera sjukdomen i ett socialt sammanhang kan frambringa en 

djupare kunskap om ätstörningar kommer denna studie att undersöka hur individer som själva 

har varit drabbade av ätstörningar förstår sin sjukdom och sin livssituation utifrån ett socialt 

perspektiv. Fokus kommer att ligga på vad individerna beskriver har haft en inverkan i deras 

sjukdomsförlopp, det vill säga om och på vilket sätt deras sociala omgivning har påverkat 

deras insjuknande i, upprätthållande av och tillfrisknande från sina ätstörningar. Då tidigare 

forskning har framfört att det råder en avsaknad av studier som undersöker individers 

subjektiva upplevelser av sjukdomen är studien relevant för att fylla en del av denna 

kunskapslucka. För att lyckats uppnå ett resultat som kan tänkas fylla en del av denna 

kunskapslucka är avsikten med studien inte att finna kunskap som syftar till att ersätta de 

redan existerande teorierna om sjukdomen, som bland annat har frambringats med hjälp av 

diagnostiken inom psykiatrin. Avsikten är istället att finna kunskap som kan fungera som ett 
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komplement till det som forskning inom den medicinska ramen tidigare har forskat fram där 

sjukdomen mer har setts som ett individuellt problem än ett socialt problem.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att se hur individer som själva har varit drabbade av ätstörningar förstår 

sjukdomen utifrån ett socialt perspektiv. För att uppnå syftet utgår studien från självbiografier 

där författarna beskriver sina subjektiva upplevelser av sina sjukdomsförlopp. Studien syftar 

till att svara på följande frågeställningar: 

 

- Vad anser författarna ligger bakom deras insjuknande? 

- Vad beskriver författarna underhöll deras ätstörning? 

- Vad har hjälp författarna att tillfriskna från sjukdomen? 
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2. Begreppsförklaring 

Det finns anledning att ställa sig kritisk till den medicinska diagnostiseringen av de olika 

formerna av ätstörningar då dessa kan lede till stereotypa föreställningar om hur situationen 

för en individ med en ätstörning är, samt föreställningar hur denne personen mår. Samtidigt 

kan diagnostiseringen bedömas nödvändig för att behandlare ska ha en grund att utgå ifrån då 

ett behandlingsarbete ska påbörjas. För att genom den här studien skapa en djupare förståelse 

för sjukdomen ätstörningar är avsikten, som tidigare har nämnts, inte att ersätta eller helt 

bortse ifrån den kunskap som diagnostiseringen inom psykiatrin har frambringat, då den inte 

är utan betydelse. De olika diagnostiseringarna av ätstörningar har valts att nedan presenteras 

för att läsare med en begränsad kunskap inom området ska kunna skapa en uppfattning om 

sjukdomen som studien berör, samt för att läsare ska få en förståelse för innebörden av 

diagnostiseringen inom ätstörningsproblematiken. 

 

2.1 Anorexia nervosa (AN) 
Anorexia nervosa betyder ordagrant nervös aptitlöshet, där ”an-” betyder utan aptit, och 

”orexis” betyder aptit. Beteckningen är därmed egentligen inadekvat med hänsyn till att den 

stora majoriteten av personer med anorexia nervosa är långt ifrån aptitlösa, utan kämpar 

istället med att inte tillfredsställa sina hungerkänslor och sina impulser att äta (Clinton & 

Norring, 2002). Sjukdomen är en syndromdiagnos, vilket innebär att det sätts ett namn på en 

kombination av olika symptom. De symptom som är mest uppenbara i sjukdomen är en 

avmagring orsakad av ett minskat näringsintag som i många fall även är kombinerat med 

överdriven motion. Personer med AN har ofta en störd kroppsuppfattning på så vis att den 

enskilde inte ser sin egen magerhet och innehar en sjuklig skräck för att bli tjock. Det finns 

även en övervärdering av smalhet hos den enskilde (Råstam-Bergström, 1995). 

 

2.2 Bulimia nervosa (BN) 

Bulimia nervosa betyder ordagrant nervös omättlighet och kommer från det grekiska ordet 

limos som betyder hunger. BN är en ätstörning som karaktäriseras av återkommande 

hetsätning eller konsumtion av stora mängder mat följt av kompensatoriska beteenden såsom 

egenframkallade kräkningar. Den enskilde har även en rädsla för viktuppgång eller fetma 

(Clinton & Norring, 2002). BN är den medicinska termen för hetsätning och betecknar både 

ett beteende och en sjukdom (Glant, 1985).  
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2.3 Ätstörning utan närmare specifikation (UNS) 

Ätstörningar UNS avser andra ätstörningar som inte uppfyller diagnoskriterierna för de två 

ovan nämnda ätstörningarna. Det kan exempelvis röra sig om hetsätning där självframkallade 

kräkningar eller användning av laxeringsmedel inte förekommer efter episoden av hetsätning, 

eller kan det röra sig om ätstörningar där självframkallade kräkningar förekommer i ett syfte 

av att gå ner i vikt, men där det innan dess förlopp inte har förekommit en hetsätning (Adler, 

2011). 

 

2.4 Diagnostik inom psykiatrin 

Inom psykiatrin behandlas den formen av sjukdomstillstånd som domineras av avvikelse i 

beteende, tänkande, känslor och sinnesupplevelser hos den enskilde. Avgränsningen mellan 

psykiska sjukdomar och andra sjukdomstillstånd är dock inte skarp då flera psykiska 

sjukdomar kan leda till somatiska symptom (Adler, 2011). Idag är det framförallt två 

diagnostiska system som används för ätstörningar, vilka är WHO:s internationella ICD-

system, International Classification of Diseases, och det amerikanska DSM-systemet, 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. ICD-systemet sammanför samtliga 

ätstörningar med någon form av psykologisk genes under en rubrik, medan DSM-systemet 

håller ihop de bantnings – och viktrelaterade ätstörningar under en rubrik där övriga 

störningar som involverar ätande, men inte är bantnings - eller viktrelaterade, hänvisas till 

andra kategorier. DSM-systemet definierar inte ätstörning men betonar det som präglar 

ätstörningar, vilket är den centrala betydelsen av vikt och kroppsform för den enskildes 

självkänsla samt den enskildes rädsla för att gå upp i vikt (Clinton & Norring, 2002). 
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3. Tidigare forskning 
 

Nedan redogörs vad tidigare forskning har framfört angående faktorer som bidrar till 

ätstörningars förekomst och vidmakthållande samt tidigare forskning om berör det narrativa 

forskningsfältet. Sökningen av aktuell forskning har inriktats på studier som studerat ämnet 

utifrån ett psykosocialt perspektiv då detta perspektiv har ansetts vara mest lämpat för att i 

denna studie relatera tidigare forskning till författarnas subjektiva upplevelser. 

 

3.1 Ett psykosocialt perspektiv 

Forskning understryker att betydelsen av idealet av att vara smal och en oro över vikt är något 

som kan definieras som psykosociala riskfaktorer för ätstörningar. Det har även påvisats att en 

individs personlighetsfaktorer såsom perfektionism och negativa känslor indirekt kan bidra till 

utvecklandet av ätstörningar på grund av att det kan finnas en känslighet hos den enskilde 

som gör att denne lätt kan påverkas av dess omgivning. Det har i studier visat sig att tjejer i 

tonåren eller unga kvinnor är mer benägna än män att utveckla en ätstörning, och tonåren har 

visat sig vara den ålder som representerar en hög risk av utvecklandet (Forney & Keel, 2013). 

Ytterligare studier har påvisat att perfektionism är något som både debuterar ätstörningar samt 

vidmakthåller dessa. Forskarna menar att perfektionism är något som det i behandling av 

ätstörningar borde läggas mer fokus på (Holland, Bodell & Keel, 2013). Andra viktiga sociala 

källor till påverkan av ätstörningar är förhållandena i – och utanför familjen. Det som 

forskning i det här fallet menar är själva källan till påverkan av ätstörningar är det som 

benämns som social förstärkning. Social förstärkning kan röra sig om kommentarer eller 

åtgärder från andra personer i den enskildes omgivning som syftar till att stödja de tunna 

kroppsidealet för kvinnor genom att exempelvis kritisera den enskilde för dennes vikt eller 

uppmuntran till att anta en annan kosthållning. En annan social förstärkning som forskning 

framför är det som benämns som modellering. Modellering uppstår när den enskilde kopierar 

beteenden som denne ser andra individer utföra. Det kan röra sig om att den enskilde tar efter 

familjens eller kamraternas upptagenhet med kroppsform eller återhållsamhet i ätbeteendet 

genom att följa olika dieter. Exempel som kan nämnas för att tydliggöra det ovan nämnda 

rörande modellering är att det genom studier har påvisats att döttrar vars mödrar går på dieter 

och är oroade över sin vikt är mer benägna att utveckla ohälsosamma metoder för att gå ner i 

vikt jämfört med andra jämnåriga vars föräldrar inte är oroliga över sin vikt eller går på någon 

form av diet (Bortella, Treasure, Pamies, Ouiles & Ouiles, 2012). Något som också i tidigare 
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forskning har identifierats som en riskfaktor är dagens media genom dess spridning av det 

tunna skönhetsidealet. Tunnhet är idag något som är associerat med popularitet, materiell 

framgång och sexuellt attraktivt hos både kvinnor och män. Samtal om utseende i 

mellanmänskliga relationer har även observerats vara associerade med att förstärka 

internaliseringen av det tunna kroppsidealet, vilket kan öka den enskildes missnöje över den 

egna kroppen (Eisenberg, Neumark-Sztainer & Paxton, 2006). 

 

De begrepp som är mest centrala i den ovan presenterade forskningen är modellering, social 

förstärkning, riskfaktorer och perfektionism. Dessa begrepp kommer att användas i studien 

genom att undersöka ifall de förekommer i samtliga självbiografier, samt genom att analysera 

ifall det kan tänkas att dessa har inverkat på bildandet och upprätthållandet av författarnas 

ätstörningar. 

 

3.2 Det narrativa forskningsfältet 

O´Shaughnessy, Dallos och Gough (2012) är forskare som genom sin studie försöker förstå 

kvinnors relationella och emotionella erfarenheter och upplevelser av sjukdomen anorexia 

nervosa. Deras forskning har utöver syftet att förstå kvinnornas erfarenheter fokuserat på hur 

kvinnorna utvecklat och återhämtat sig från sjukdomen. Forskarna menar att en stor del av 

den forskning som tidigare har syftat till att studera den underliggande känslomässiga 

karaktären av den enskilde har skett inom en medicinsk ram där tillvägagångssättet har varit 

frågeformulär och strukturerade intervjuer. De menar att det tenderar att bidra till skapandet 

av typologier och kategorier eftersom de deltagande genom dessa metodologiska 

tillvägagångssätt endast kan ge svar på det som de blir tillfrågade om. Forskarna anser att de 

redan existerande teorierna om sjukdomen därmed inte på ett korrekt sätt kan representera de 

sätt hur den enskilde förstår och pratar om sina relationella och emotionella erfarenheter av 

sjukdomen. O´Shaugnessy m.fl.(2012) hävdar att det därmed finns ett behov av forskning 

som syftar till att förstå och representera berättelser av individer som på något vis har 

engagerats av sjukdomen anorexia. Genom att i sin studie förstå och representera kvinnors 

egna berättelser menar forskarna att det huvudsakliga intresset inte har varit att hitta en orsak 

till eller teori om sjukdomen anorexia, utan menar att en berättelse istället erbjuder ett sätt att 

se på hur de enskilda individerna uppfattar deras förflutna, hur det förflutna hanteras samt hur 

dessa tidigare erfarenheter fortsätter att påverka deras liv än idag. O`Shaugnessy m.fl. (2012) 

anser att den berättande terapin är ett tillvägagångssätt som möjliggör nya insikter i 
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forskningsområdet som berör ätstörningar. I forskarnas studie presenteras ett resultat som 

visar att fyra kvinnor som framfört sina livsberättelser innefattande deras ätstörningar, hade 

några gemensamma erfarenheter. Alla kvinnorna hade från en tidig ålder blivit utsatta av 

kritik från både vänner och familj, vilket forskarna menar kan tänkas ha varit det som bidragit 

till att deltagarna dragit sig tillbaka och isolerat sig själva i sin egen värld där de inte hade 

någon att vända sig till. Ensamhet var därmed något som samtliga deltagare hade erfarenhet 

av. Deltagarna framför i studien olika erfarenheter av ensamhet där några beskriver 

ensamheten som svårigheter att skapa relationer i yngre skolåren, konflikter mellan 

familjemedlemmarna, känslan av att vara utstött av skolkamrater samt förlust av närhet som 

bidragit till en känsla av att ha misslyckats i sitt försök att finna tröst eller trygghet. En av 

deltagarna framför i sin livsberättelse att anorexin antagligen var det som förbättrade hennes 

isolerade värld. Utöver deltagarnas erfarenhet av ensamhet visar studiens resultat att rädsla 

tycks vara någonting som karaktäriserar deltagarnas liv, både i yngre och äldre ålder. Även 

om rädsla och ensamhet är gemensamma teman i samtliga livsberättelser så menar 

O´Shaugnessy m.fl. (2012) på att varje kvinnas erfarenhet är unik. En av deltagarna relaterar 

exempelvis känslan av att vara rädd till händelser då hon varit utsatt för fara såsom mobbing i 

skolan, samtidigt som en annan deltagare relaterar känslan av att vara rädd till de stunder då 

hon känt hot mot sin emotionella hälsa och säkerhet. Avslutningsvis framför forskarna i sin 

studie att kvinnornas berättelser tyder på en underliggande uppfattning från deras sida att de 

som barn inte fick en tillräcklig respons från sina anhöriga vid de tillfällen då de kände rädsla, 

ångest och ensamhet, vilket kan ha bidragit till att dem vidtog egna strategier för att hantera 

dessa känslor, vilket i deras fall var självsvält (O´Shaughnessy, Dallos & Gough, 2012). 

 

En annan studie gjord av Petterssen, Thune-Larsen, Wynn och Rosenvinge (2013)  har syftat 

att få kunskap om de utmaningar som den enskilde anser har varit de tuffaste i 

återhämtningsprocessen från sjukdomen ätstörningar. I studien genomfördes intervjuer som 

senare analyserades, vilket resulterade i fyra huvudkategorier som representerar de 

utmaningar som vanligtvis inträffat i den senare fasen av deltagarnas återhämtningsprocess. 

Den första kategorin representerar utmaningen att inse de negativa följderna av att ha en 

ätstörning. Deltagarna beskriver i efterhand att livet med en ätstörning inte var ett liv och 

beskriver ett erkännande av missade möjligheter samt sorg över förlorade drömmar. Den 

andra kategorin representerar utmaningen att söka efter alternativa copingstrategier istället för 

ätstörningen. Flera av deltagarna berättar att det var svårt att ersätta ätstörningen med andra 

strategier trots insikten om att det var ett destruktiv beteende. Flera deltagare beskriver även 
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att det var av betydelse att de blev starkare på många andra områden i livet för att kunna 

utveckla alternativa strategier. Dessa alternativa strategier beskrivs av många deltagare som 

nödvändiga för att kunna släppa taget om ätstörningen. Den tredje kategorin i studien 

representerar utmaningen att söka efter normalitet och identitet. Flera av deltagarna hade levt 

med sin ätstörning i flera år och såg ätstörningen som en del av sin identitet. Samtliga 

deltagare i studien beskriver att sökandet efter en identitet utan ätstörningen var en svår 

process bestående av både sorg och osäkerhet. Många av deltagarna beskriver känslan av att 

vara stigmatiserad och att andra personer hade svårigheter att se dem som unika individer 

genom att alla former av deras beteenden tillskrevs deras ätstörning. De deltagare som varit 

med om att alla deras beteenden tillskrevs ätstörningen beskriver det som ett problem i deras 

process att finna sin egen identitet och sortera ut vad som är ett normalt beteende. Deltagarna 

beskriver att något annat som även försvårade processen att finna en identitet var en social 

isolering. Flera av de deltagare som under flera år levt isolerade fick under sin återhämtning 

inte bara lära sig ett normalt ätbeteende, utan fick även lära sig informella regler för social 

interaktion och förmågan att uttrycka sina behov utan att må dåligt Den fjärde och sista 

kategorin i studien representerar deltagarnas utmaning att acceptera förluster. Flera av 

deltagarna betonar betydelsen av att nå ett stadium av försoning där försoningen var att 

erkänna och acceptera förlusterna och att de måste arbeta sig igenom den sorg som är relaterat 

till dessa förluster. Försoningen omfattade bland annat att släppa taget om de fördelar som 

sjukdomen medförde samt att komma till rätta med de orimligt höga förväntningarna de hade 

på sig själva (Petterssen, Thune-Larsen, Wynn & Rosenvinge, 2013). 

 

En ytterligare studie som undersöker återhämtningsprocessen hos personer som insjuknat i en 

ätstörning är studien gjord av Dawson, Rhodes och Touyz (2014). Forskarna undersöker 

livsberättelser av åtta kvinnor som tillfrisknat från sina ätstörningar. Kvinnornas beskrivning 

av deras återhämtning från sjukdomen präglades av fyra faser. Den första fasen kännetecknar 

en ökad ångest hos deltagarna där de inte kände sig redo för en förändring och/eller att de var 

oförmögna att genomföra denna förändring. Det var en tid där deltagarna kände att de 

kontrollerades av sin ätstörning. Oförmågan att kontrollera ätstörningen beskrivs som en 

känsla av att inte kunna fly från sjukdomen samt en oförståelse för sitt handlande, men att 

handlandet trots oförståelsen fortsatte. Deltagarna kände sig även under denna period 

missförstådda av personerna i sin omgivning såsom vänner, familj och vårdpersonal. Det 

förekom även känslor av hopplöshet, hjälplöshet samt en brist på motivation. Livet utanför 

ätstörningen värderades lågt enligt deltagarna, vilket ansågs vara det som underhöll 
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sjukdomen. Den andra fasen som präglar kvinnornas återhämtningsprocess kännetecknas av 

en tid då deltagarna kände en ökad motivation och en känsla av att en förändring var 

meningsfull. Kvinnorna blev under den här tiden medvetna om sin ätstörning och att 

ätstörningen inte var ett val de hade fattat utan att det var en reaktion på någonting. 

Deltagarna beskriver även att det under den här fasen förekom en medvetenhet om 

ätstörningens funktion. Då deltagarna fick en ökad medvetenhet om sin ätstörning kände de 

även att de gick från att ha blivit missförstådda av personerna i sin omgivning till mer 

förstådda. En av deltagarna beskriver att hon kände sig mer förstådd av sin far vilket gjorde 

att hon förstod att de enda hon behövde under sin återhämtning från sin ätstörning var stödet 

från sina föräldrar. En del av deltagarna beskriver även att det under denna tid fanns en insikt 

om att det endast var de själva som kunde göra en förändring och att ingen annan kunde bli 

friska åt dem. Den tredje fasen kännetecknar en process av handlande där kvinnorna beskriver 

att de aktivt arbetade med att ta kontroll över sina ätstörningar. De framför att de under den 

här tiden var ännu mer motiverade att göra en förändring. I den här fasen av 

återhämtningsprocessen satte deltagarna upp mål och använde sig av olika strategier för att 

ändra sitt beteende. För en del av deltagarna utvecklades dessa idéer genom behandling, och 

för andra deltagare innebar det att själv utmana sitt beteende genom att göra förändringar i 

sina matvanor för att så småningom lämna ätstörningen. Det förekom även en insikt om att 

det fanns något mer att leva för än själva ätstörningen. Den fjärde och sista fasen i kvinnornas 

återhämtningsprocess kännetecknar en tid av reflektion och rehabilitering. De prestationer 

som gjorts under fas tre upprätthölls och det förekom även en självinsikt och en 

självacceptans. Deltagarna beskriver betydelsen av att vara snäll mot sig själv och att de 

förtjänar att bli behandlade med respekt. Det förekom även mer intresse och engagemang i 

livet utanför ätstörningen. För en del av deltagarna var det en tid som innebar en 

återuppbyggnad av en förlorad identitet. Några av deltagarna beskriver den här tiden som ett 

sluttillstånd, medan andra deltagare uppfattade återhämtningen som en pågående process som 

krävs för att vara medveten om och kunna identifiera potentiella tecken som utlösare av en 

ätstörning. I båda fallen var den här fasen förenat med en känsla av att vara fri från sin 

sjukdom, samt en känsla av att vara förstådd och accepterad (Dawson, Rhodes & Touyz, 

2014). 

 

I den forskning som ovan presenteras gjord av O´Shaughnessy m.fl. (2012) framförs det av 

forskarna att tidigare forskning som syftat att studera den känslomässiga karaktären hos den 

enskilde som drabbats av en ätstörning har skett inom en medicinsk ram. Det framförs att de 



 

 

14 

 

tillvägagångssätt som används inom den medicinska ramen tenderar att bidra till skapandet av 

typologier och kategorier av ätstörningar. O´Shaughnessy m.fl.(2012) menar att det behövs 

forskning som förstår och presenterar individers berättelser för att på så vis förstå de 

relationella och emotionella erfarenheterna av sjukdomen. Denna forskning har valts att 

presenteras för att styrka den här studiens problemformulering där det framförs att själva 

diagnosen inte säger särskilt mycket om den enskilde individen och dennes subjektiva 

upplevelser, samt för att läsaren ska få en ökad förståelse för innebörden i 

problemformuleringen. Deras studie redovisar även gemensamma erfarenheter hos deltagarna 

som de har av sina ätstörningar. Även i den här studien kommer det att studeras ifall det 

förekommer gemensamma erfarenheter hos samtliga författare i deras självbiografier. Ovan 

har det även presenterats en studie gjord av Petterssen m.fl. (2013)  där forskarna har syftat att 

få kunskap om de utmaningar som den enskilde anser ha varit de tuffaste i 

återhämtningsprocessen från sjukdomen. Forskarna har i sin studie delat in resultatet i fyra 

huvudkategorier som representerar de utmaningar som vanligtvis inträffat i den senare fasen 

av återhämtningen från ätstörningen. Det sätt hur Petterssen m.fl.(2013) har framställt sitt 

resultat har inspirerat vilket innebär att resultatet i den här studien kommer att presenteras på 

liknande sätt genom att dela upp författarnas upplevelser i olika teman. Utöver hur 

presentationen av deras resultat har inspirerat och kommer att efterliknas har deras resultat 

valt att framföras för att läsaren ska få kunskap om vad som tidigare har forskats fram rörande 

individers upplevelser och erfarenheter av deras återhämtningsprocess från sjukdomen. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Studien utgår ifrån teorin om sociala konstruktioner. Teorin gör det möjligt att vid analysen 

av de utvalda självbiografierna förstå hur samhällets förväntningar och föreställningar har 

påverkat författarnas utveckling av sina ätstörningar, samt hur dessa förväntningar och 

föreställningar har påverkat författarna under själva sjukdomstiden. 

 

4.1 Sociala konstruktioner 

Teorin om det konstruktionistiska perspektivet innebär ett antagande om att verkligheten blir 

som vi individer tolkar den. Vi människor är sociala varelser som delar med oss av våra 

erfarenheter och kunskaper och gör tillsammans tolkningar av dessa. Genom våra olika sätt att 

tala och agera skapar och återskapar vi på så vis våra gemensamma antaganden om 

verkligheten. Ett exempel som kan tas för att tydliggöra innebörden av våra gemensamma 

föreställningar är att vi individer gemensamt skapar föreställningar om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt och hur män och kvinnor är och bör vara. Eftersom våra konstruktioner 

förändras över tid blir det tydligt att dessa konstruktioner är beroende av den sociala 

kontexten (Mattsson, 2010). Hacking (1999) menar att den primära användningen av teorier 

om sociala konstruktioner har varit att öka medvetenheten om någonting samt skapandet av 

nya perspektiv. Hacking (1999) menar att det kan röra sig om att öka medvetenheten om 

någonting specifikt, där han framför ett exempel om att genus kan anses vara någonting som 

är socialt konstruerat där vi genom att se på genus som en social konstruktion även kan öka 

vår medvetenhet om det. 

 

4.1.1 Kön 

Kön är någonting som kan anses vara konstruerat. Det är med andra ord inte givet om hur 

män eller kvinnor är eller hur de uppfattas, och kommer att uppfattas. Som man eller kvinna 

kan man uppfattas på ett visst sätt, eller uppfatta sig själv på ett visst sätt, beroende på vilket 

sammanhang det rör sig om. Femininitet och maskulinitet är någonting som exempelvis 

förväntas uttryckas på ett visst sätt i olika sammanhang. Normer om maskulinitet och 

femininitet förmedlas genom att önskade och oönskade beteenden uppmärksammas och 

synliggörs. Vad som uppfattas som manligt eller kvinnligt är någonting som förändras över 

tid (Mattson, 2010). Hur kön konstrueras är en fråga som flera forskare har intresserat sig för 

där en del forskare menar att socialisation och kön är en fostran. Denna fostran början redan 
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när ett barn föds där barnet beroende på kön kläds i färger som definieras som manliga eller 

kvinnliga. Kön konstrueras utöver fostran från barnåren även genom att det är en del av allt 

socialt liv. Man lär sig som vuxen individ, exempelvis genom media, hur man i olika sociala 

sammanhang ska agera beroende på om man är man eller kvinna. Kön konstrueras på så vis 

genom våra handlingar och vårt språk genom att dessa handlingar upprepas som könsgörande 

(Mattson, 2010). 

 

Genom att ta hänsyn till Mattsons (2012) teori om hur kön konstrueras och förändras kan det 

skapas en förståelse för hur författarna i studien har påverkats av samhällets föreställningar 

om hur de som kvinnor bör se ur, bete sig och agera. Teorin kan även bistå med att studera på 

vilket sätt dessa föreställningar har inverkat i författarnas sjukdomsförlopp. 

 

4.1.2 Normalitet 

För att någonting ska kunna kategoriseras som onormalt så måste det normala först 

konstrueras. Normalitet är ett begrepp som definieras olika inom olika vetenskaper. Den 

sociologiska tolkningen handlar om kollektiva förväntningar om vad som är önskvärt 

respektive inte önskvärt. Normalitet är någonting som aldrig är homogent eftersom alla 

individer i ett samhälle aldrig fullt ut har samma normer, och det finns alltid avvikelser. Det 

innebär att det i samhället finns olika normer samtidigt, vilket i sin tur innebär att det även 

finns motstridiga uppfattningar och tolkningar om vad som anses vara normalt. Normalitet är 

på så vis situationsberoende eftersom de normer som gäller i ett sammanhang inte med 

säkerhet gäller i ett annat. I varje grupp och i varje sammanhang i ett samhälle finns både 

normalitet och avvikelser, och som individer socialiseras vi in i det normala. I våra möten 

med varandra prövar och omprövar vi våra sätt att vara och att tänka och utvecklar på så vis 

en normalitet (Svensson, 2007).  

 

Syftet med att ta hjälp av normalitetsbegreppet i studiens analys är att kunna förstå om, och i 

så fall hur samhällets föreställningar om vad som anses vara normal för ett kvinnligt utseende 

har påverkat författarnas insjuknande i och vidmakthållandet av sina ätstörningar. 

 

4.1.3 Identitet 

Att vara människa innefattar en rad identitetsfrågor. Identitet handlar kort sagt om att befinna 

sig ”i varande” och att möta de utmaningar som man som individ ställs inför. Varje individs 
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identitet påverkas och bör förstås utifrån den sociala omgivningen, samhällets betingelser, 

livs-och utvecklingskriser samt livserfarenheter. En identitet kan ses som ett porträtt av en 

individ som talar om vem och vad denne individen är, vilket är ett porträtt som aldrig blir 

färdigt utan förblir ett livslångt biografiskt arbete (Stier, 2003). 

 

Identitet är något som bara blir meningsfullt i relation till något annat eller i relation till någon 

annan individ. Identiteten agerar på så vis inte på egen hand utan fungerar som en 

referenspunkt för att tolka, förstå och förutsätta handlingar och beteenden. Ett socialt samspel 

med signifikanta andra är med andra ord en förutsättning för framväxten av en individs själv 

och självbild (Stier, 2003). 

 

4.1.4 Kropp och identitet 

En individs identitet är förankrad i kroppen. En identitetsupplevelse utgår i grunden från 

kroppen och själva kroppsuppfattningen. Det innebär att identitetsupplevelsen är en 

föreställning vi människor har om gränserna för den egna kroppen, dess värde och utseende. 

Kroppen förmedlar ett budskap genom sitt kroppsliga språk och förmedlar sig och uppfattas 

som en helhet både av individen själv men också av andra individer. När vi människor tänker 

på en individ så är det just kroppen vi tänker på och kroppar tillskrivs på så vis innebörden av 

individer. Kroppen är en slags symbol för en individs identitet (Stier 2003). Synen på skönhet, 

kropp, hälsa och sexualitet måste på så vis förstås i sitt sociala och kulturella sammanhang. 

Skönhetsideal är något som kan tas som exempel för att illustrera detta. Trots att 

skönhetsideal kan tänkas vara något som alltid har funnits är det inte förrän på de senaste 

årtiondena som kroppen har blivit ett föremål som aldrig tidigare dyrkats i den bemärkelsen. 

Denna utveckling har bidragit till att många människor är missnöjda med sina kroppar och en 

negativ kroppsuppfattning får återverkning på självbilden, vilket är något som är vanligt vid 

ätstörningar. Om en individ känner sig äcklad av den egna kroppen kan det medföra att denne 

även känner likadant inför hela sig själv (Stier, 2003). 

 

Som ovan beskrivits framför Mattson (2010) att en individ, oberoende om denne är en man 

eller kvinna, kan uppfatta sig själv på ett visst sätt beroende på vilket socialt sammanhang det 

rör sig om. Ovan beskrivs även det Stier (2003) framför, att en identitet handlar om att 

befinna sig ”i ett varande” som påverkas av den sociala omgivningen, vilket enligt Mattson 

(2010) är en omgivning som är föränderlig. Både Mattssons och Stiers teorier gör det på så 
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vis möjligt att studera om och hur författarnas identitet har förändrats och påverkats av den 

sociala kontexten innan, under och efter deras sjukdomstid. Både Stier (2003) och Mattsson 

(2010) framför därmed teorier om att normalitet, identitet och kön är någonting som är socialt 

konstruerat och beroende av den sociala kontexten. Med hänsyn till det de båda framför 

kommer studiens analys att utgå ifrån teorin om sociala konstruktioner som helhet där 

samtliga tre begrepp, det vill säga kön, normalitet och identitet, kommer att ses som begrepp 

som är socialt konstruerade.  
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5. Metod 
 

I det här kapitlet redogörs vilka metodologiska utgångspunkter som har använts i studien för 

att uppnå dess syfte samt för att besvara de ställda forskningsfrågorna. 

 

5.1 Vetenskaplig ansats  
En vetenskaplig ansats som har en lång historia bakom sig är hermeneutiken. Hermeneutiken 

avser en sammansatt tradition av teorier om tolkning och förståelse, och benämndes förr mer 

som läran om texttolkning men har i modern tid utvecklats till en mer allmän teori om 

tolkning och förståelse i vid mening. Hermeneutikens uppgift som teori är att redogöra för 

vad förståelse är (Thomassen, 2007), samt att studera tolkning av texter där texten är de 

fullbordade verk som ska förmedlas utanför den situation i vilken den uppstod. Syftet med 

hermeneutiken är att vinna gemensam förståelse av en texts mening (Kvale, 1997). För att i 

min studie få de enskilda individernas syn på deras sjukdomstid anser jag att jag i enighet med 

den hermeneutiska tolkningen kan uppnå detta syfte. Min strävan är att använda mig av den 

principen inom hermeneutiken som Kvale (1997) benämner som den hermeneutiska cirkeln. 

Den hermeneutiska cirkeln i Kvales mening är en princip som belyser en ständig växling 

mellan delar och helhet, vilket anger möjligheten till en allt djupare förståelse av textens 

mening. Enligt principen om den hermeneutiska cirkeln tolkas först en text som helhet, vilket 

kan ge en intuitiv och diffus uppfattning, för att sedan övergå till att tolka textens enskilda 

delar, och därefter återigen övergå till textens helhet genom att relatera de enskilda delarna till 

denna helhet. Jag anser att tillämpningen av denna princip ger mig de verktyg jag behöver för 

att besvara mina forskningsfrågor. 

 

5.2 En litteraturstudie 

För att uppnå studiens syfte har en litteraturstudie med en kvalitativ ansats använts där fyra 

stycken självbiografier har valt att studeras. Valet att göra en litteraturstudie var vid 

inledningen av studien inte en självklarhet. Det fanns inledningsvis en önskan om att 

genomföra en kvalitativ studie genom intervjuer med individer som själva varit drabbade av 

en ätstörning. Efter att ha reflekterat över möjliga tillvägagångssätt att använda sig av för att 

komma i kontakt med dessa individer togs valet att avstå från att genomföra en intervjustudie 

på grund av att det enligt egen uppfattning låg för mycket arbete bakom att nå denna 

målgrupp med hänsyn till den tid jag hade till mitt förfogande för genomförandet av studien. 
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Då viljan att genomföra studien ur ett klientperspektiv kvarstod togs valet att genomföra en 

litteraturstudie eftersom att det genom den formen av studie gavs en möjlighet att höra den 

enskilde individen utan att behöva göra en intervjuundersökning, utan istället genom en 

livsberättelseforskning. Johansson (2005) framför att berättandet är det grundläggande för 

mänskligt tänkande och skapande av kunskap, och att det är genom berättelser vi konstruerar 

uppfattningen om världen, om andra och om oss själva. Hon framför även att berättelsen är 

det som ger struktur, sammanhang och mening till våra erfarenheter. Efter att ha tagit del av 

det Johansson (2005) framför angående berättandets betydelse för skapandet av kunskap, som 

ovan beskrivs, väcktes intresset för att genomföra en litteraturstudie ytterligare. Efter en 

djupare inblick i olika tillvägagångssätt fattades beslutet att studien skulle genomföras med 

hänsyn till en narrativ metod.  

 

5.3 Narrativ metod 

Narrativanalys fokuserar på texter som berättelser där dessa berättelser har en handling som 

består av händelser av bestämda typer, samt på berättelsens roller (Boréus, 2011). En form av 

berättelse som genom narrativa metoder kan analyseras är just livsberättelser. En 

livsberättelse är en berättelse där en individ berättar om sitt liv. Ingången till området 

narrativa studier är ett sökande efter verktyg för att förstå konstruktionen av den sociala 

verkligheten, hur relationer och identiteter skapas samt hur sociala strukturer skapas och 

omskapas. Johansson (2005) menar att användningen av narrativa metoder ska uppfattas som 

en tolkande aktivitet där forskaren inte söker en enda sanning, utan istället är öppen för en 

mångfald tolkningar. Vid användandet av narrativa metoder studeras livsberättelser utifrån 

olika aspekter, teman eller perspektiv om hur individer skapar identiteter och ger sina liv 

mening. Den självbiografiska aspekten av berättelser är att berättelser är något som skapar 

ordning i våra liv genom att individers berättelser synliggör hur de upplever sina subjektiva 

liv (Johansson, 2005).  

 

Jag har i studien utgått ifrån denna självbiografiska aspekt och har tolkat berättelserna genom 

att i texten hittat olika teman som varit gemensamt förekommande i samtliga berättelser. När 

materialet lästes första gången togs ingen större hänsyn till studiens valda teori, tidigare 

forskning eller de ställda forskningsfrågorna. Målet vid den första läsningen var istället att 

skapa en allmän uppfattning om berättelsernas budskap för att på så vis lära känna materialet. 

Efter att jag fått en uppfattning om berättelsernas helhet fokuserade jag på att studera 
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berättelserna mer ingående genom att fokusera på enskilda delar av berättelsen med hänsyn 

taget till studiens syfte, teori och de ställda forskningsfrågorna. Studerandet av enskilda delar 

av berättelserna gjordes för att kunna få en djupare förståelse för författarnas mening med 

berättelsen för att på så vis försöka synliggöra aspekter som jag då helheten studerades inte 

lade märke till. Genom användandet av denna narrativa metod tog jag med andra ord även 

hänsyn till den hermeneutiska cirkels principer som Kvale (1997) framför som jag tidigare 

presenterade, eftersom att jag först försökte bilda mig en uppfattning om berättelsens helhet, 

för att sedan fördjupa mig i berättelsens enskilda delar.  

 

5.4 Urval 

I ett modern samhälle är texter förekommande i de flesta sammanhang och det finns flera skäl 

till att studera texter inom samhällsvetenskapen. Några av dessa skäl är att texter påverkar vårt 

samhälle och bidrar till att forma människors föreställningar och värderingar om hur 

samhället är, och borde vara beskaffat, samt relationen mellan människor. Texter påverkar 

inte endast själva relationen mellan individer utan även själva individerna och grupper av 

individer i sig, och bidrar på så vis till skapandet och upprätthållandet av identiteter (Boréus, 

2011). Med hänsyn till textens betydelser inom samhällsvetenskapen är empirin i denna 

undersökning, anpassat till dess syfte, självbiografier skrivna av kvinnor som själva varit 

drabbade av någon form av ätstörning.  Något som kan tänkas vara kritiskt rörande studiens 

urval är att en berättelse som framförs i en självbiografi är skriven under en längre period, 

vilket innebär att berättelserna är väl genomtänkta och kan därmed tänkas ge andra svar än 

vad som hade framkommit vid exempelvis en intervjuundersökning. Att berättelserna är väl 

genomtänkta kan tänkas bidra med svar som en läsare förväntas att vilja ta del av. Dock för de 

genomtänkta svaren även med sig fördelar genom att de kan tänkas erbjuda ett mer djup och 

eftertänksamhet än vad svaren vid en intervjuundersökning hade gjort. Om berättelserna är 

väl genomtänkta kan dessa tänkas bidra med mer detaljerade och innehållsrika svar. Rörande 

valet av vilka självbiografier som ingår i studien kan också uppfattas kritiskt. Det kan tänkas 

vara till en persons fördel att redan vara en offentligt känd person, som en av författarna är i 

studien, vid framförandet av en livsberättelse. Urvalet kan på så vis inte tyckas beröra även de 

svagaste individerna i samhället som inte har samma förmåga att framföra sina erfarenheter. 

Dock har denna tanke beaktats vid valet av självbiografier, vilket bidrog till att studiens urval 

även innehåller självbiografier skrivna av personer som innan deras publicerade berättelser 

inte varit offentligt kända personer, för att på så vis beröra en så bred målgrupp som möjligt.  
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Bryman (2011) framför att ett målinriktade urval kan beskrivas som ett icke-

sannolikhetsurval, vilket innebär att de fall som har valts ut i en studie har valts ut på ett 

strategiskt sätt genom att de utvalda fallen är relevanta för de formulerade forskningsfrågorna. 

Med hänsyn till vad Bryman (2011) framför angående ett målinriktat urval anser jag att min 

urvalsmetod stämmer överens med beskrivningen av vad ett målinriktat urval är eftersom att 

jag har valt ut självbiografier som jag har ansett kan besvara mina forskningsfrågor. 

Sammanlagt bygger min studie på fyra självbiografier skrivna av olika författare. Nedan 

presenteras samtliga självbiografier samt en kort beskrivning av deras berättelser. 

 

Genom Helvetet (Nordlund, 2007) Tina Nordlund framför sin berättelse om hennes resa från 

att ha varit en av Sveriges bästa kvinnliga fotbollsspelare till att insjukna i anorexia. 

Författaren framför sina erfarenheter av vad det är som får en ung, framgångsrik och populär 

tjej att svälta och misshandla sig själv. 

 

Den inre hungern (Apostolides, 2000) Marianne Apostolides berättar om sin mångåriga kamp 

mot sina ätstörningar. Författaren beskriver i berättelsen allt ifrån självsvält och tvångsmässig 

fysisk aktivitet till bulimiskt frossande. 

 

En anorexisaga (Suhonen - Frohm, 2008) Mea Suhonen - Frohm framför sin historia om hur 

sjukdomen anorexi tog över hennes liv och hur hon nästan svälte sig själv till döds. 

Författaren vill med sin berättelse ge en inblick i hur det är att leva med en ätstörning för att 

öka förståelsen för de utsatta. 

 

När mörkret kom (Strandberg, 2000) Lina Strandberg visar genom sin berättelse hur 

problematiken inifrån den drabbade individen själv kan se ut. Författaren drabbades av 

anorexia när hon var fjorton år gammal, men visar genom att blicka tillbaka vid nitton års 

ålder hur det trots en mångårig kamp mot sjukdomen finns möjligheter att bli frisk. 

 

Valet av antal berättelser i studien baserades på strävan efter att studiens framställda material 

ska vara representativt genom att uppnå det som Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011) 

benämner som mättnad. Att uppnå en mättnad innebär enligt Ahrne och Eriksson-Zetterquist 

(2011) att det i materialet ska kunna tydas ett mönster som gör att materialet ska kunna 

jämföras och analyseras för att på så vis kunna uppnå en större trovärdighet. I mitt val av 

antalet självbiografier hade jag med andra ord en förhoppning om att uppnå ett representativt 
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material och jag ansåg att fyra självbiografier var tillräckligt för att i min studie uppnå denna 

mättnad. 

 

5.5 Etiska överväganden 

I studier bestående av en fältnära forskning med maktlösa grupper är det av betydelse att 

reflektera över om studien bör genomföras eller inte (Andersson & Swärd, 2008). Vid en 

biografisk studie följs de regler som generellt gäller för en kvalitativ forskning, trots att 

livsberättelser är en egen genre. Det innebär att det även vid en biografisk studie ständigt bör 

närvara etiska aspekter i varje fas av studien och vid alla de val som görs under dess 

genomförande (Johansson & Öber, 2008). Min ambition har varit att studera ätstörningar ur 

ett klientperspektiv. Jag har i min studie valt att inte ta kontakt med en etisk kommitté för en 

granskning av mitt projekt. Trots att Bryman (2011) framför att den etiska kommitténs uppgift 

även är att kommentera studiens kvalitet, då själva kvaliteten anses vara en del av det etiska 

området, är motivering till mitt fattade beslut att jag med hänsyn till studiens syfte och urval 

anser det tillräckligt att förlita mig på de forskningsetiska principer som jag genom 

kurslitteratur har tagit del av. Kvale (1997)  framför att etiska avgöranden inte är någonting 

som sker under ett specifikt stadium utan att det istället är någonting som aktualiseras under 

hela forskningsprocessen, och belyser därmed betydelsen av att etiska frågor tas under 

övervägande från undersökningens början till slut. Jag har tagit hänsyn till denna betydelse 

genom att under hela studies gång försökt återberätta författarnas erfarenheter på ett rättvist 

sätt, bland annat genom att inte föra fram citat och dylikt i ett annat sammanhang än det 

sammanhang citatet framfördes i, vilket hade kunnat ändra dess betydelse och på så vis leda 

till att berättelsen misstolkas. En etisk princip som jag i min studie framförallt har tagit 

hänsyn till är den som Kvale (1997)  framför och benämner som principen om fördelaktighet, 

beneficence. Principen innebär enligt Kvale (1997) att risken att undersökningspersoner lider 

skada av att studien genomförs ska vara så liten som möjligt, vilket innebär att fördelarna för 

en undersökningsperson ska uppväga skaderisken för personen och på så vis rättfärdiga 

beslutet att genomföra undersökningen. Jag anser att det i min studie inte finns någon 

skaderisk för undersökningspersonerna då jag som ovan nämnde har försökt återberätta deras 

berättelser på ett vis som inte förändrar berättelsens budskap och innebörd. Övriga etiska 

principen som Kvale (1997) framför såsom informerat samtycke och konfidentialitet är 

principer jag inte har lagt något större fokus på i min empiri eftersom jag själv inte har samtal 

in detta material då materialet redan innan min studies genomförande fanns tillgänglig på 
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offentliga bibliotek. Dock hade kontakt med författarna kunnat tas för att få ett samtycke för 

studiens genomförande, men jag ansåg inte det vara nödvändigt med hänsyn till att jag i 

studien skulle återberätta deras berättelser på ett vis som jag inte angås skulle leda till 

misstolkningar av berättelsernas budskap och innehåll. Trots att jag inte har lagt större fokus 

på dessa principer är jag införstådd i dess relevans för forskning inom samhällsvetenskapen. 

 

5.6 Tillvägagångssätt 

Innan jag började läsa självbiografierna hade jag en medvetenhet om att jag vid tolkandet av 

dessa berättelser skulle vara neutral och inte påverkas av mina egna föreställningar om 

ätstörningar. Jag försökte hålla mig saklig för att kunna finna de teman och begrepp som var 

gemensamt förekommande i samtliga självbiografier och välja ut de som enligt författarna 

verkar ha haft en stor betydelse. Jag var med andra ord noggrann med att ständigt påminna 

mig själv om att inte välja ut teman och begrepp som baserades på min eget intresse och 

förförståelse för ätstörningar. Jag gjorde parallellt med läsningen anteckningar för att göra det 

lättare för mig själv att återgå till de delar av berättelserna som jag enligt min tolkning 

uppfattat vara relevanta att belysa i min studie med hänsyn till dess syfte och frågeställningar. 

Valet av studiens texter gjordes genom att söka efter självbiografier rörande ätstörningar på 

internet för att få upp författarinformation och boktitlar. Efter att ha genomför sökningen och 

läst sammanfattningar av de olika självbiografierna som framkom genom sökningen gick det 

att konstatera att flera av självbiografierna var skrivna av kvinnor. Efter att genom 

internetsökningar ha kunnat konstatera att utbudet av självbiografier skrivna av män var 

betydligt mindre togs beslutet att i studien inte beröra denna målgrupp. Avsaknaden av 

självbiografier skrivna av män gav en uppfattning av att det fanns en risk att jag inte skulle 

finna tillräckligt med material för att min studie skulle vara representativ och tillförlitlig, 

därmed uteslöts målgruppen i den här studien. Efter att ha fattat beslutet om att begränsa 

urvalet gjordes en mer djupgående inblick i de berättelser som utefter sina beskrivningar på 

internet verkade vara mest intressanta för min studies ändamål. De självbiografier som ingår i 

studien valdes på så vis ut genom att författarnas beskrivningar om berättelsernas innehåll 

väckte ett intresse då det framkom att de belyste aspekter som jag med hänsyn till mina 

forskningsfrågor var intresserad av att studera. Parallellt med sökningen efter självbiografier 

studerades även tidigare forskning rörande ätstörningsproblematiken. I denna sökning fanns 

en text skriven av Clinton, Engström och Norring (2002) där det framfördes att det kvinnliga 
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könet är mer förekommande än det manliga könet inom ätstörningsproblematiken, vilket 

väckte ett ännu större intresse av att välja ut livsberättelser skrivna av just kvinnor. 

 

5.7 Metoddiskussion 

Kvalitativa metoder mäts inte på samma vis som kvantitativa metoder gör eftersom att det 

ofta är av mindre betydelse att veta hur mycket, och hur ofta någonting förekommer vid 

kvalitativa undersökningar. Det som istället är av betydelse är att det går att konstatera att 

någonting finns, hur det fungerar och i vilka situationer det förekommer. Kvalitativa 

undersökningar ger bättre förutsättningar för att förstå utsatta gruppers livsomständigheter än 

vad kvantitativa undersökningar gör, som istället är undersökningar som ger bättre underlag 

för att analysera samband mellan människors hälsa, levnadsförhållanden och attityder (Ahrne 

& Svensson, 2011). Då jag i min studie har som syfte att förstå fyra individers upplevelser av 

deras sjukdomsförlopp var därmed en kvalitativ undersökning mest lämpad eftersom att jag 

inte strävade efter att uppnå mätbara resultat. Om jag istället hade haft ambitionen att förstå 

sambandet mellan individernas hälsa och levnadsförhållanden för att därefter dra slutsatser 

huruvida dessa påverkat individernas ätstörning kan det tänkas att det hade varit mer lämpat 

att använda mig av en kvantitativ metod. Ahrne och Svensson (2011) framför att 

begränsningen med kvantitativa metoder är att stora delar av samhällslivet inte kan kommas 

åt med kvantitativa metoder då det med dessa metoder band annat är svårt att beskriva sociala 

interaktioner samt förstå hur människor lär känna och lär förstå varandra. Nackdelen med att 

jag har valt en kvalitativ metod i form av en litteraturstudie istället för en intervjustudie som 

det inledningsvis fanns ett intresse för, är att jag inte får möjligheten att ingå i ett samspel med 

den enskilde individen som en intervjustudie möjliggör. Det innebär en avsaknad av visuella, 

känslomässiga och verbala tolkningar som den mellanmänskliga interaktionen med den 

enskilde via en intervjuundersökning kan medföra. Fördelen med att jag har valt att använda 

mig av en kvalitativ metod och inte en kvantitativ är att det ger mig möjlighet att i min studie 

förstå författarnas subjektiva upplevelser på ett vis som den kvantitativa metoden inte på 

samma sätt möjliggör. 

 

För att övergå till en forsknings trovärdighet, kan trovärdighet hänga samman med dess 

möjlighet att generaliseras. Inom kvalitativ forskning brukar den bristande 

generaliserbarheten lyftas fram som en svaghet. Det är dock inte irrelevant med generalisering 

inom kvalitativa studier, men det måste göras med mer försiktiga bedömningar. 
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Generalisering vid kvalitativ forskning kan handla om huruvida resultatet av studien går att 

överföra på andra sociala miljöer eller personer som i något avseende liknar dem som har 

studerats i en viss kvalitativ studie (Ahrne & Svensson, 2011). Nackdelen med min valda 

metod är generaliserbarheten är bristande eftersom att resultatet i min studie inte är mätbart då 

det är individers subjektiva upplevelser av deras sjukdomsförlopp som studeras. Eftersom att 

en individs erfarenheter och upplevelser av dennes sjukdomstid är unika innebär att det inte 

går att skapa en generell uppfattning om eller förståelse för hur ingången in, upprätthållande 

av och tillfrisknandet ur en ätstörning ser ut eller går till. Resultatet av min studie går därmed 

inte att generalisera utöver de specifika fall jag har valt att studera. Mitt resultat kan dock med 

en mer försiktig bedömning tänkas vara generaliserbart om andra kvalitativa studier som 

fokuserar på forskningsfrågor som berör samma område har kommit fram till liknande 

resultat, exempelvis genom att andra individer har liknande beskrivningar av deras 

sjukdomsförlopp som författarna i min studie framför. Det kan i så fall tänkas vara vissa 

specifika kännetecken för ett insjuknande, upprätthållande och tillfrisknande från en 

ätstörning som kan vara generaliserbara. En annan nackdel med min studie är att jag har valt 

ut specifika delar av innehållet i studiens självbiografier som jag har ansett vara relevanta med 

hänsyn till mitt syfte och mina forskningsfrågor. Det kan innebära att det är viktiga delar i 

texterna som jag i min studie inte berör men som är minst lika väsentliga för att skapa en 

förståelse för författarnas sjukdomsförlopp. Det kan därmed tänkas vara möjlig att uppnå en 

ännu bredare förståelse för författarnas sjukdomsförlopp genom att min studie kompletteras 

med framtida forskning som studerar samma berättelser utifrån ett annat formulerat syfte och 

andra ställda forskningsfrågor. Trots det kan studien bidra till en djupare förståelse för 

ätstörningsproblematiken. 

 

5.8 Tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier i en kvantitativ undersökning för att få en bild 

över kvaliteten i undersökningen. Då mätning inte är av en större betydelse för kvalitativa 

undersökningar finns det en ståndpunkt om att kvalitativa studier ska bedömas och värderas 

utifrån andra kriterier än de kriterier som bedömer den kvantitativa forskningen. Dessa 

alternativa kriterier som det talas om är tillförlitlighet och trovärdighet. Tillförlitligheten 

består av delkriterier, vilka är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlig styrka att 

konfirmera. Innebörden av trovärdigheten är att en forskare har säkerställt att forskningen 

utförs i enighet med de regler som finns. Trovärdigheten kan påvisas genom att forskaren 
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visar att valet av teoretiska utgångspunkter och begrepp är relevanta för studiens syfte, att det 

i studien framkommer en tydlig beskrivning av dess genomförande, samt att syftet och de 

ställda frågeställningarna har besvarats och diskuterats. Överförbarheten innebär att 

kvalitativa forskare ska uppmanas att genom sin forskning producera så kallade täta 

beskrivningar och redogörelser som möjligt, vilket innebär att dessa beskrivningar och 

redogörelser ska förse andra personer med en databas som de med hjälp av kan bedöma hur 

överförbara resultaten är till en annan miljö. Pålitligheten innebär att forskare ska anta ett 

granskande synsätt för att kunna bedöma en undersökning, vilket menar att forskaren ska 

kunna säkerställa att det i studien har skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla 

faser av forskningsprocessen. Det sista delkriteriet, möjligheten att styrka och konfirmera, 

innebär att forskaren inte medvetet har låtit personliga värderingar eller teoretiska inriktningar 

påverkat utförandet och slutsatserna från en undersökning (Bryman, 2011).  

 

Jag anser att jag i min studie lever upp till de flesta delkriterierna rörande tillförlitligheten. För 

att leva upp till delkriterier som handlar om studiens trovärdighet har jag redovisar mitt val av 

teoretiska utgångspunkter och dess relevans för studiens syfte, framfört en beskrivning av 

studiens genomförande, samt diskuterat och besvarat syftet och de ställda forskningsfrågorna. 

Studien har även genomförts i enighet med de etiska principer som råder inom det 

samhälleliga forskningsfältet. Även delkriteriet som berör en studies pålitlighet anser jag att 

studien lever upp till genom att det har framförts en fullständig redogörelse för samtliga faser 

av studiens forskningsprocess. Jag anser mig även kunna styrka och konfirmera studien få jag 

inte medvetet har låtit mina personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverkat 

verkan utförandet av eller slutsatserna från min undersökning. De delkriterier jag anser att 

studien har en bristfällighet i att leva upp till är det som rör studiens överförbarhet. Då studien 

undersöker kvinnors subjektiva upplevelser är det en bristfällighet att överföra dessa till andra 

fall trots tydliga beskrivningar och redogörelser, med hänsyn till att en individs upplevelser är 

just subjektiva och därmed unika. 

 

5.9 Analysprocess 

Mitt syfte med den här studien har varit att skapa en djupare förståelse för sjukdomen 

ätstörningar. För att uppnå mitt syfte har jag studerat självbiografier för att få ta del av den 

enskilde individens subjektiva upplevelser av ätstörningens sjukdomsförlopp. Jag har 

analyserat samtliga självbiografier med hjälp av en narrativ metod och texthermeneutiken. 
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När jag analyserade min empiri började jag med att identifiera gemensamma teman och 

begrepp i samtliga självbiografier. De teman och begrepp som jag fann vara gemensamma i 

berättelserna talade om hur författarna hade upplevt faktorerna bakom ätstörningen, vad som 

vidmakthöll sjukdomen samt vad som låg bakom tillfrisknandet. Jag kunde därefter med hjälp 

av den tidigare forskningen och med teorin om sociala konstruktioner förstå hur ätstörningar 

kan skapas i vårt samhälle och hur sjukdomen kan vidmakthålls. Jag har valt att väva samman 

analys och resultat då jag anser att en uppdelning av dessa två hade bidragit till onödiga 

upprepningar. Jag anser även att det genom att sammanfoga dessa två i ett avsnitt bidrar till 

att texten får ett annat djup än om dessa två hade presenterats separat. Jag har i analysen valt 

att framföra citat från samtliga självbiografier för att läsaren lättare ska kunna förstå själva 

analyseringen av empirin, samt för att presentera en korrekt beskrivning av författarnas 

upplevelser. 
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6. Resultat och analys 
 

Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för sjukdomen ätstörningar genom att ta 

del av individers subjektiva upplevelser av sina sjukdomsförlopp utifrån ett socialt perspektiv.  

Fyra självbiografier som är skriva av olika författare som själva har varit drabbade av 

ätstörningar har studerats. Det här kapitlet inleds med en sammanfattande redogörelse av 

studiens resultat utifrån dess syfte och forskningsfrågor, följt av en fördjupad analys där 

resultatet tematiseras i tre rubriken, relationer, förväntningar och känslor. 

 

6.1 Sammanfattning 

Resultatet visar att det som har spelat in på författarnas sjukdomstid är relationen till olika 

personer i deras omgivning, sina egna och samhällets förväntningar på dem själva som 

individer samt olika former av känslor. Dessa tre faktorer har visat sig ha olika påverkan och 

funktion för studiens samtliga deltagare. Det går med andra ord att identifiera gemensamma 

faktorer som kännetecknar författarnas sjukdomsförlopp, men där dessa faktorer har haft olika 

inverkan för varje enskild individ. Det går därmed inte att ge ett gemensamt svar för vad som 

bidrog till att författarna utvecklade sina ätstörningar. En av författarna beskriver hur hennes 

hemmiljö var en av faktorerna som bidrog till hennes insjuknande genom att hon tagit efter 

familjemedlemmarnas beteenden och attityder till mat och motion. Andra författare beskriver 

hur ätstörningen uppkom som en strategi för att hantera inre känslor och som ett sätt att skapa 

struktur i ett vardagligt kaos som dessa författare upplevde sig leva i. Det går även i några av 

självbiografierna att se hur ätstörningens uppkomst bland annat berodde på en social 

förstärkning från omgivningen, där personer i författarnas närhet kritiserade deras vikt och 

kroppsform eller uppmanade författarna att gå ner i vikt. Den sociala förstärkningen yttrade 

sig även genom att det rent allmänt i författarnas omgivning talades om vikt och utseende. 

 

Det går precis som i fallet rörande vad författarna ansåg bidragit till ätstörningens uppkomst 

även se en variation i författarnas beskrivningar för vad som vidmakthöll deras ätstörningar.  I 

en av författarnas berättelse går det att se hur den så kallade sociala förstärkningen hade sin 

påverkan genom att hon av en yrkesverksam person blev uppmanad att gå ner i vikt. En annan 

faktor som i flera av författarnas fall visat sig vidmakthålla ätstörningen var känslan av att ha 

kontroll. Den kontroll som ätstörningen bidrog till beskrivs av författarna fungera som en 

trygghet genom att den gav en känsla av att kunna kontrollera deras livssituation som innan 
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ätstörningens uppkomst upplevts som kaotiskt. Ätstörningen beskrevs även fungera som en 

trygghet genom att den blev en del av författarnas identitet. Författarna beskriver att det fanns 

en rädsla för att ta reda på vem man identifierat sig själv som utan ätstörningen. Utöver 

tryggheten att identifiera sig med sjukdomen beskrivs tryggheten i en av berättelserna som att 

ätstörningen fungerat ett slags skydd mot omgivningens förväntningar. Enligt denna författare 

fungerade sjukdomen som en ursäkt till att inte behöva eller kunna klara av att leva upp till 

dessa förväntningar. En annan faktor som tolkats ha vidmakthållit författarnas ätstörningar är 

det kvinnliga skönhetsidealet. Skönhetsidealet påverkade författarnas förhållande till mat och 

vikt då det hos författarna fanns en strävan efter att leva upp till det här idealet för att bli 

socialt accepterad och för att känna tillhörighet.  

 

Vad som tolkats att ha hjälp författarna att bli fri från sina ätstörningar är främst stödet från 

personer i deras omgivning. I flera av berättelserna beskrivs deras familjemedlemmar som 

detta stöd, men även kontakten med personer inom vården där det lagts fokus på författarnas 

känslor och inte deras vikt eller kroppsform. En av författarna beskriver även hur hon kom till 

insikt att hon var värd att leva ett bättre liv, samt att hon saknade den hon var innan hon 

insjuknade i en ätstörning. Hennes beskrivning kan tolkas som en insikt som bidrog till att 

hon beslutade sig för att kämpa mot ätstörningen och bli frisk.   

 

Med hänsyn till att de faktorer som ovan beskrivits har kunnat identifieras kan resultatet anses 

bidra till en djupare förståelse för den enskildes känslomässiga och relationella erfarenheter 

av sjukdomen ätstörningar. 

 

6.2 Relationer 

Ett genomgående tema i samtliga självbiografier är hur olika relationer har spelat in i 

författarnas sjukdomstid. Nedan presenteras de relationer som har tolkats att på något vis har 

haft en inverkan i författarnas sjukdomsförlopp. 

 

6.2.1 Familj 

I samtliga självbiografier framkommer det att författarnas familj har haft en inverkan under 

ätstörningens sjukdomsförlopp. Det går dock att se en skillnad i hur familjen har inverkat i de 

olika författarnas sjukdomstid. I tre av självbiografierna beskrivs familjen som ett stöd och 

som att ha varit den avgörande faktorn till att författarna tillfrisknat från sina ätstörningar, 
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samtidigt som familjen i en av självbiografierna beskrivs vara en bidragande faktor till 

ätstörningens uppkomst. I berättelsen skriven av Strandberg (2000) beskrivs familjen fungera 

som ett stöd då hon återigen skulle börja äta. Hon beskriver att hon inte klarade av att äta för 

sin egen skull utan att hon åt för de personer som tyckte om henne och önskade att hon skulle 

bli frisk, vilket i hennes fall var hennes föräldrar. Hon ansåg bland annat att hennes föräldrar 

inte var värda att lida över att se deras dotter som sjuk. Strandberg (2000) beskriver även att 

hennes familj har fungerat som ett stöd genom att de funnits i hennes närhet då hon känt 

ångest och känt att hela hennes situation var ett kaos. Stier (2003) beskriver att ett socialt 

samspel med signifikanta andra är en förutsättning för en individs själv och självbild. Det 

Stier (2003) framför kan kopplas till det författaren framför då hon beskriver att återigen 

tillåter sig själv att äta tack vare relationen till sina föräldrar, och på så vis tillåter sig själv att 

skapa en identitet som inte medför en destruktiv livsstil. Författaren beskriver hur hon innan 

sin ätstörning förlorat sin identitet då hon inte längre orkat upprätthålla en fasad om att allting 

var perfekt. Ätstörningen hade på så vis funktionen att fungera som hennes identitet. 

Författarens samspel med sina föräldrar bidrog på så vis till att hon tillät en förändring av 

hennes livssituation där hon gick från att plåga sig själv genom sin ätstörning till att inta ett 

beteende där hon var mer tillåtande mot sig själv, hon förändrade sin självbild. Det kan 

därmed tänkas att författaren på ett omedvetet plan värdesatte sig själv mer än vad hon 

tidigare gjort då ett ökat matintag var helt uteslutet. 

 

”Både mamma och pappa var fantastiskt tålmodiga och stöttade mig under hela min 

sjukdomstid. Aldrig behövde jag stå ensam i mitt kaos och min ångest. De fanns hela tiden 

vid min sida” 

(Strandberg, 2000, s. 46) 

 

Suhonen - Frohm (2008) framför också precis som Strandberg (2000) ovan gör att familjen 

har fungerat som ett stöd under hennes sjukdomstid. Även här går det att dra en koppling till 

det Stier (2003) framför angående att en individs sociala samspel med signifikanta andra 

påverkar en individs självbild  

 

”Idag brände jag mina byxor i size xxs. Jag, mamma och pappa la dem på grillen, öste 

tändvätska över dem och tuttade på[…] Jag tänker fan inte leva så här längre! […] Jag är 

värdig att äta, jag är värd att sitta ner en hel helg och se på film! 

(Suhonen – Frohm, 2008, s. 40) 
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Handlingen som Suhonen – Frohm (2008) tillsammans med sina föräldrar gjorde kan, med 

hänsyn till citatet som ovan framförs, tänkas ha symboliserat för henne att hon var värdig ett 

bättre liv än vad ett liv med en ätstörning kunde erbjuda. Hon fick genom detta samspel en 

insikt om att hon är värdig ett liv utan ett självdestruktivt beteende, vilket kan tolkas som en 

förändrad självbild. Signifikanta andra var även i den här författarens fall hennes föräldrar. 

Suhonen – Frohms (2008) beskrivning bidrar till en tolkning om att hon under den här 

perioden även aktivt arbetade med att ta kontroll över sin ätstörning genom att hon bland 

annat vidtog åtgärder såsom att bränna sina byxor. Dawson m.fl.(2012) beskriver hur 

deltagarna även i deras studie beskrivit att de under en period i sin återhämtningsprocess 

aktivt arbetat med att ta kontroll över sin ätstörning genom att göra olika förändringar. 

 

Likt de två fallen som ovan beskrivs rörande familjens inverkan framkom det även i 

Apostolides (2000) berättelse att familjen haft en inverkan under författarens 

sjukdomsförlopp, men i det här fallet i en negativ bemärkelse. Författaren beskriver att hennes 

hemmiljö var en av de faktorer som bidragit till att hon utvecklade sin ätstörning. Hennes far 

hade under hennes uppväxt ett beteende där han skjutit undan sina känslor genom bland annat 

kontrollerade matvanor och maniskt motionerande. Författaren beskriver att hon inte på ett 

medvetet plan registrerade faderns beteende men att hon omedvetet mottog budskapet om att 

kontrollera sitt matintag och sin motion genom att räkna kalorier och fettinnehåll, samt genom 

självpåtagna regler. Hon beskriver att hon införlivat faderns sätt att tänka, känna och handla, 

vilket i kombination med hennes egna känslor, samhällets värderingar och tonårstidens krav 

ledde till att hon utvecklade sin ätstörning. 

 

”Min hemmiljö – den miljö som lärde mig hur jag skulle handskas med mig själv – var en av 

orsakerna till mig ätstörning. Det betyder inte att jag dömer eller kritiserar; det är ett faktum 

som måste accepteras och bearbetas, och det är ett faktum som hjälpte mig att förstå den bana 

jag valde” 

(Apostolides, 2000, s. 25) 

 

Bortella m.fl.(2012) framför att sociala källor som förhållandena i familjen kan påverka 

utvecklandet av ätstörningar genom det som benämns som social förstärkning. Forskarna 

menar att den sociala förstärkningen kan röra sig om modellering. Modellering är en social 

förstärkning som innebär att en individ kopierar beteenden som denne ser att andra individer 

utför. Forskarna framför att den enskilde, i de fall när det rör sig om ätstörningar, tar efter 
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familjens upptagenhet med kroppsform eller återhållsamhet i ätbeteendet. Efter att ha tagit del 

av den självbiografi där Apostolides (2000) framför att hon omedvetet tog efter hennes faders 

beteende rörande matvanor går det att se en tydlig koppling med vad den tidigare forskningen 

av Bortella m.fl. (2012) framför rörande modellering. Att hennes far hanterade sina känslor 

genom relationen till mat, som hon också kom att göra, kan bero på samhällets sociala 

konstruktioner röra föreställningen om hur män och kvinnor bör vara och bete sig. Idag råder 

ett skönhetsideal om att män ska vara vältränade med synliga muskler, och att kvinnor ska 

vara smala och äta hälsosam och äta fettsnål mat. Mattson (2010) framför hur vi individer 

gemensamt skapar våra föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt och hur 

en individ beroende på kön bör vara. Mattsson (2010) beskriver även att dessa konstruktioner 

är beroende av samhällets sociala kontext, vilket hon menar innebär att dessa konstruktioner 

även är föränderliga. Vårt skönhetsideal kan på så vis tänkas vara någonting som vi individer 

gemensamt kan förändra genom att inte sträva efter att leva upp till detta ideal. Det kan i sin 

tur tänkas bidra till att idealet med tiden försvinner och ersätts med ett annat ideal som inte 

uppmanar en kropp som är näst intill ouppnåelig utan ett återhållsamt beteende rörande 

matintag och manisk motion. Genom att vårt rådande skönhetsideal försvinner kan 

ätstörningar även tänkas minska eftersom att våra föreställningar om vad som är kvinnligt 

respektive manligt är, precis som Mattson (2010) framför, beroende av den sociala kontext 

som råder. 

 

6.2.2 Vänner och bekanta 

Några av författarna beskriver i sina berättelser hur andra individer i deras omgivning, utöver 

deras familjemedlemmar, har inverkat på bildandet och underhållandet av sina ätstörningar. 

Bortella m.fl. (2012) framför att även relationer utanför en individs familj kan fungera som en 

källa till skapandet av ätstörningar. Forskarna menar att dessa relationer kan fungera som en 

social förstärkning genom att personerna i den enskildes omgivning exempelvis kritiserar den 

enskildes vikt eller framför en uppmuntran om att den denne bör anta en annan kosthållning. 

Nordlund (2006) framför beskrivningar som tyder på hur det i hennes fall har förekommit det 

som ovan beskrivs som social förstärkning. I hennes berättelse framkommer en beskrivning 

av denna förstärkning i samband med hennes fotbollskarriär, vilket hon beskriver var en tid då 

hon ständigt var i behov av bekräftelse. 
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”Fystränaren hade fettfobi och pratade om hur äckligt det var med korv och tjejer med 

celluliter. Han var inte ensam. Jag hade ju tänkt precis samma tankar själv, och fick dem 

förstärkta. Jag ville vara kvinnlig, och för mig var det samma sak som att ha en slank kropp 

med smala ben” 

(Nordlund, 2006, s. 80). 

 

”Till mig sa fystränaren att jag gärna skulle ha lite mer muskler och lite mindre fett[…] Om 

du går ner några kilo så kommer du bli snabbare, sa han” 

(Nordlund, 2006, s. 54) 

 

En annan författare beskriver i sin självbiografi hur hennes vänner bidrog till skapandet av 

hennes ätstörning. Hon beskriver att det skedde genom att tjejerna i hennes skolklass pratade 

om att de var för tjocka och borde minska sitt matintag. Författaren beskriver att hennes 

tankar om kropp, vikt och utseende uppkom på grund av att hon plågandes av en inre oro i 

kombination med de diskussioner som förts mellan tjejerna i hennes skolklass. 

 

”Jag hade aldrig tidigare reflekterat över utseende och vikt. Nu såg jag på mig själv med 

kritiska ögon, jämförde med andra och började fundera. Plötsligt blev utseende väldigt 

viktigt” 

(Strandberg, 2000, s. 9) 

 

Omgivningens beteende gentemot författarna kan, precis som i avsnittet ovan rörande 

familjerelationer, kopplas till det Mattson (2010) framför om sociala konstruktioner. Mattson 

(2010) menar att vår uppfattning om vad som är feminint förmedlas genom att önskade 

beteenden uppmärksammas. Omgivningens agerande, då dessa individer exempelvis kritiserar 

författarnas vikt eller framför kommentarer som uppmärksammar skönhetsidealet om att en 

kvinna bör vara smal, kan därmed tänkas beror på hur vi gemensamt har konstruerat att 

tunnhet är någonting som är önskvärt hos kvinnor. I citatet ovan där Nordlund (2006) 

beskriver att hennes fystränare förstärker hennes tankar om att det som kvinna är äckligt att ha 

celluliter tydliggör hur samhällets föreställningar kan påverka en individs sätt att se på det 

kvinnliga könet. Det går därmed att dra en tydlig koppling mellan vårt socialt konstruerade 

skönhetsideal om hur en kvinna bör se ut och bete sig, med uppkomsten av ätstörningar. 

Citaten nedan tydliggör hur en annan författare har strävat efter att underkasta sig samhällets 

normer i längtan efter att känna en tillhörighet till samhället. Hon framför även hur samhällets 
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normer har bidragit till att hon sett på sig själv med självförakt på grund av att hon inte 

uppfyllt föreställningarna om hur en kvinna bör vara. 

 

”När jag blev tillräckligt smal skulle jag känna mig välkommen i sällskapslivet. När jag var 

smal nog skulle jag bli en säker, sexig och populär flicka” 

(Apostolides, 2000, s. 41) 

 

”När anorexin fyllde min hjärna befann jag mig i en rationell värld som jag själv hade skapat, 

där jag inte kände mig generad eller socialt misslyckad och där jag inte behövde känna 

självförakt och utanförskap” 

(Apostolides, 2000, s. 41) 

 

Med hänsyn till samtliga citat som ovan har framförts av de tre olika författarna går det att se 

hur de lägger ett värde i att känna sig normala och ett värde i att lyckas leva upp till 

omgivningens föreställningar. Svensson (2007) beskriver hur vi utvecklar en normalitet 

genom att vi i våra möten med varandra omprövar och prövar våra sätt att vara och tänka. Det 

kan på så vis tolkas som att det inte går att skilja på ätstörningar som ett samhälleligt problem 

och som ett individuellt problem. Denna tolkning kan baseras på att eftersom det är 

samhällets föreställningar som påverkar den enskilde och dennes syn på mat, vikt och på sig 

själv samt en önskan om att leva upp till det tunna skönhetsidealet, är inte ätstörningar som 

individuellt problem oberoende av den sociala kontext som råder. Det kan därmed tänkas vara 

nödvändigt att det i vårt samhälle måste ske en förändring på en strukturell nivå, exempelvis 

genom ett förändrats skönhetsideal i reklamer och dylikt, för att det överhuvudtaget ska bli 

möjligt för den enskilde individen att ompröva sina föreställningar om vad som är normalt 

och vad som är avvikande.  Eftersom att det enligt Svensson (2007) är vi individer som i våra 

möten med varandra kan uppnå en förändring av våra normer och värderingar, går det på så 

vis inte att skilja på ätstörningar som ett samhälleligt eller individuellt problem. Ätstörningar 

kan därmed anses vara en konsekvens av våra sociala konstruktioner. Med hänsyn till det 

Mattson (2010) framför angående att våra föreställningar är föränderliga då dessa är socialt 

konstruerade kan ätstörningar därmed vara tillfälligt uppträdande eftersom att våra 

föreställningar enligt Mattson (2010) är under en ständig förändring.  
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6.2.3 Vårdkontakter 

En annan slags relation som är återkommande i samtliga självbiografier är författarnas 

relation till yrkesverksamma individer inom vården. Det går även i dessa relationer att se en 

skillnad mellan författarnas erfarenheter i hur dessa har inverkat i deras sjukdomsförlopp. I de 

olika berättelserna framkommer det beskrivningar av erfarenheter som både har haft en 

positiv och en negativ inverkan på författarnas tillfrisknande. I tidigare forskning gjord av 

Dawson m.fl.(2014) framförs det att deltagarna i deras studie har beskrivit hur deras idéer 

som syftade att göra en förändring från deras ätstörda beteende bland annat skedde genom 

vårdinsatser. I en av de självbiografier som har studerats blir det tydligt hur kontakten med 

yrkesverksamma inom vården har haft en positiv inverkan på författarens tillfrisknande. Det 

går därmed att se en likhet med resultatet i min studie och det resultat som Dawson m.fl. 

(2014) presenterat i deras studie. 

 

”Inte får jag träna heller. Jävla skitkärring, psykologen. Fast jag vet att hon är bäst, jag litar 

och lyssnar på henne” 

(Nordlund, 2006, s. 145) 

 

”Psykologen tog de vuxna beslut som jag var rädd för att våga ta. Jag fick träningsförbud, hon 

sa det sista jag ville höra och det första jag behövde höra[…] Någonstans insåg jag att hon 

hade rätt, och det var skönt att någon bestämde att jag skulle slippa prestera” 

(Nordlund, 2006, s.168) 

 

Svensson (2007) menar att normalitet är någonting som aldrig är homogent eftersom att det 

råder olika uppfattningar och tolkningar mellan samhällets individer. Citatet ovan styrker 

Svenssons (2007) teori då författarens psykolog tydlig visar hur hon inte stödjer de 

föreställningar som författaren själv har angående att hon måste träna och prestera för att på så 

vis duga som individ. Citaten ovan visar hur författarens rädsla att strida mot vad som i 

samhällets anses vara normalt, det vill säga att träna är desamma som att vara duktig, 

underhåller hennes ätstörning. Genom att hennes psykolog fattar de beslut som hon själv inte 

var kapabel till lyckas psykologen locka fram sunda tankar hos författaren. Som tidigare 

nämndes är normalitet enligt Svensson (2007) något som vi tillsammans utvecklar genom att 

vi i våra möten med varandra prövar och omprövar våra sätt att tänka. Det går genom att ta 

del av citaten ovan förstå innebörden i Svenssons (2007) antagande då författarens 
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föreställning om vad som enligt henne själv är rätt eller fel att göra förändras i mötet med 

hennes psykolog. 

 

I en av de andra självbiografierna beskriver Strandbergs (2000) hur vårdinsatserna har haft en 

positiv inverkan genom att hjälpa henne till en bättre fysisk hälsa genom en viktuppgång. Hon 

beskriver dock även hur det efter att hon lyckats gå upp i vikt fanns en oförståelse hos de 

yrkesverksamma inom vården angående hennes psykiska mående. 

 

”Det fanns de som tog för givet att jag mådde mycket bättre nu. Ja, jag åt ju, alltså var jag 

bättre? […]det fick mig att känna mig ännu mer ensam och oförstådd[…] Och så var det 

precis tvärtom. De förstod inte att kaoset kändes minst lika svårt att bära som tidigare” 

(Strandberg, 2000, s. 58) 

 

”Genom att göra mig själv illa försökte jag nå omvärlden” 

(Strandberg, 2000, s. 59) 

 

Med hänsyn till citaten ovan blir det tydligt hur vårdinsatser vid behandling av ätstörningar 

har en för stor fokusering på själva diagnosen och dess symptom. Strandberg (2000) beskriver 

att så fort hon gått upp i vikt utgick omgivningen automatiskt från att hon mådde bättre, det 

vill säga diagnoskriteriet om att en individ vid anorexia är underviktig var inte längre lika 

påtagligt och författarens ansågs därmed även må bättre. Hennes berättelse tyder på hur det i 

själva verket inte handlar om mat, utan att sjukdomen är en konsekvens av någonting annat. 

Dallos m.fl. (2012) framför hur de redan existerande teorierna om ätstörningar som forskats 

fram inom den medicinska ramen tenderar att bidra till att skapa typologier och kategorier av 

ätstörningar som sjukdom. Det som Strandberg (2000) ovan beskriver i de två presenterade 

citatet tydliggör hur forskarnas antagande i praktiken är ett faktum. Det blir i Strandbergs 

(2000) beskrivning tydligt hur själva diagnosen ledde till att individerna i hennes omgivning 

just hade skapat typiska föreställningar genom att de endast genom att studera hennes kropp 

gjorde en bedömning om att hon även mådde psykiskt bättre. Det blir ett faktum att diagnosen 

i själva verket inte säger någonting om författarens mående, och det blir även tydligt hur 

omgivningens attityder, beteende och agerande i detta fall underhåller hennes självdestruktiva 

beteende. Nedanstående citat visar hur det Dallos m.fl.(2012) framför angående hur de 

metodologiska tillvägagångssätten inom den medicinska ramen inte gör det möjligt att studera 

den underliggande känslomässiga karaktären hos den enskilde. 
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”Terapeuten och frågeformuläret stötte bort mig. Jag ville känna mig trygg och till mods för 

att kunna öppna mig och gå djupare in i mig själv. Istället fick jag ett frågeformulär att fylla i” 

(Apostolides, 2000, s. 120) 

 

Apostolides (2000) har utöver ovanstående citat i sin berättelse även framfört andra 

uttalanden som visar hur det inom vården har förekommit fler situationer där det hos de 

yrkesverksamma individerna har förekommit en oförståelse för hennes bakomliggande 

känslor. Denna oförståelse för hennes känslor kan tänkas ha berott på att det i även i denna 

vårdinsats har lagt huvudfokus på hennes behov av att anta en annan kosthållning för att 

uppnå en vikt som anses vara normal. 

 

”Då insåg jag inte att bantningsprogram och dietistlisor bara var temporära lösningar eftersom 

att de inte inriktade sig på de grundläggande orsakerna till att människor missbrukade mat[…] 

Än en gång började jag tänka på det anorektiska sättet […] Varje vecka när jag stod på vågen 

måste jag bevisa för min rådgivare hur duktig jag var på att banta” 

(Apostolides, 2000, ss. 70-71) 

 

I det här fallet går det att se hur författarens kontakt med vården har haft en negativ inverkan 

på hennes tillfrisknande. Dietisten beteende, agerande och attityd till författarens kroppsvikt 

bidrog till att hennes anorektiska tankar återigen gjorde sig påminda. Citatet visar tydligt hur 

vårdinsatsen bortser från hennes känslor. Samma författare framför senare i sin berättelse hur 

en annan form av vårdinsats haft en positiv inverkan i hennes tillfrisknande, en terapiform i 

grupp. Hon beskriver hur det i den här formen av behandling lades fokus på att deltagarna 

skulle prata om sina känslor. 

 

”Det var nyttigt för mig att ta del av gruppens erfarenheter, och att dela med mig av mina, när 

jag hade tillfälle. Genom att lyssna till varandra, och genom att hjälpa någon annan att 

bearbeta sina problem, fick vi en träning som kom till nytta när det gällde att ta tag i våra egna 

problem” 

(Apostolides, 2000, s. 111) 
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”Jag vill inte bli placerad i ett fack på grund av mitt beteende eller få etiketten bulimiker 

klistrad i pannan” 

(Apostoliders, 2000, s. 109) 

 

Det blir återigen tydligt hur lite diagnosen säger utan att en komplettering av den enskildes 

subjektiva upplevelser och känslor. Forney och Keel (2013) menar att en individs 

personlighetsfaktorer såsom negativa känslor indirekt kan bidra till utvecklandet av en 

ätstörning på grund av att det kan finnas en känslighet hos den enskilde som gör att 

omgivningen har en lättare inverkan på denne. Författarens berättelse bidrar till en tolkning av 

att det var just på det här viset i hennes fall, det fanns en känslighet hos författaren eftersom 

att hon redan vid kontakten med vården hade ett problematiskt förhållande till mat, vilket 

bidrog till att hon var extra mottaglig för vårdkontakternas attityder och beteende rörande 

hennes vikt. Forney och Keel (2013) understryker även betydelsen av idealet av att vara smal 

och att en oro över vikt är något som kan definieras som psykosociala riskfaktorer för 

ätstörningar. Författarens vårdkontakter förmedlar denna oro över hennes vikt och visar 

genom sitt uttalande att hon borde gå ner vikt. Det läggs därmed ett värde i betydelsen av att 

vara smal. Till skillnad från författarens kontakt med vården där det lagts fokus på hennes 

vikt, vilket därmed kan tänkas ha fungerat som en riskfaktor för utvecklandet av hennes 

anorektiska tankar, blir det tydligt hur det för författaren i det fall hon fick tala om sina 

känslor blev möjligt att motarbeta hennes anorektiska tankar. Det bli tydligt hur hennes 

deltagande i gruppterapin, där hon får tala om sina känslor, gjorde det möjligt för henne att bli 

medveten om de faktorer som kan trigga igång hennes ätstörda beteende. Terapiformer där 

fokus läggs på känslor istället för vikt kan därmed tänkas göra det möjligt för den enskilde att 

bli medveten om de faktorer som triggar igång eller vidmakthåller dennes ätstörda beteende. 

O´Shaugnessy m.fl.(2012) menar att den berättande terapin är ett tillvägagångssätt som 

möjliggör nya insikter i forskningsområdet som berör ätstörningar, vilket är ett antagande som 

blir tydligt med hänsyn till det Apostolides (2000) ovan framför angående att terapin där hon 

fick prata om sina känslor hjälpte henne att ta tag i sina problem. Utöver det som 

O´Shaugnessy m.fl.(2012) framför angående att den berättande terapin möjliggör nya insikter 

inom forskningsområdet, går det även att se hur den berättande terapin möjliggör nya insikter 

hos den enskilde individen rörande dennes förståelse för sin egen ätstörning med hänsyn till 

det som Apostolides (2000) i citaten ovan beskriver rörande gruppterapins inverkan. 
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6.3 Förväntningar 

I samtliga självbiografier framkommer det två olika former av förväntningar. Författarnas 

egna förväntningar på sig själva samt författarnas upplevelser av omgivningens förväntningar 

på dem som individer. I berättelserna har de båda formerna av förväntningar gjort sig tydliga 

genom författarnas beskrivningar av sina upplevelser rörande perfektion och kontroll. I några 

av självbiografierna framkommer det en strävan av att vara perfekt underförstått i texten, och i 

några av självbiografierna framkommer det ordagrant hur det förekommit en strävan av att 

vara perfekt. 

 

6.3.1 Perfektion och kontroll 

Ett centralt begrepp som förekommer i alla fyra berättelserna är perfektion. Holland 

m.fl.(2013) beskriver hur perfektionism är någonting som både debuterar och vidmakthåller 

ätstörningar, och menar att perfektionism är någonting som det i behandling bör läggar mer 

fokus på. 

 

”Jag kunde inte leva upp till omgivningens förväntningar och framför allt inte till mina egna 

krav, krav på att alltid vara duktig och ställa upp för andra. Jag måste vara perfekt” 

(Strandberg, 2000, s. 11) 

 

”När jag ser tillbaka på allt det här ser jag en ung kvinna som levde sitt liv som om det var en 

aktie på börsen. Allt handlade om värden, om hur mycket jag var värd om jag gjorde si eller 

så.[…]Ingen träning? Inte värd att äta” 

(Nordlund, 2006, s. 122) 

 

Författarnas krav på sig själva att allting måste vara perfekt och deras känsla av att det ställs 

krav på att de ska underkasta sig samhällets normer kan kopplas till det Svensson (2007) 

framför om normalitet. Svensson (2007)  framför den sociologiska tolkningen av normalitet 

som handlar om kollektiva förväntningar på vad som är önskvärt respektive inte önskvärt. Jag 

tolkar att det bakom författarnas strävan efter perfektion ligger en önskan om normalitet och 

tillhörighet då det hos författarna förekommer en strävan att leva upp till samhällets 

förväntningar, angående bland annat prestationer genom träning. Stier (2003) framför att en 

identitetsupplevelse är en föreställning vi människor har om kroppens värde och utseende, 

och att kroppen är en slags symbol för en individs identitet. Genom att koppla citaten ovan av 
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Strandberg (2000) och Nordlund (2006) till det Stier (2003) framför blir tydligt hur författarna 

har påverkats av samhällets föreställning om hur en smal kropp symboliserar lycka och 

framgång, och hur författarna på så vis inte värdesätter sin egen kropp om den inte ser ut som 

samhällets föreställning av hur den bör se ut för anses vara lyckad. Citaten nedan visar hur en 

av författarna relaterar värdet i sin kropp till omgivningens förväntningar. 

 

”Min kropp fanns till för andra människor att bedöma och använda. Därför var jag tvungen att 

se till att den dög till att bli bedömd och använd” 

(Apostolides, 2000, s. 46) 

 

”…samhället i stort förmedlar budskapet till flickorna att de värderas och döms efter sin 

kropp” 

(Apostolides, 2000, s. 19) 

 

Den sociala omgivningens förväntningar av det kvinnliga könet är med andra ord något som 

förekommer i självbiografierna. I tidigare avsnitt i analysen framförde jag hur Mattsson 

(2010) menar att kön är någonting som kan anses vara konstruerat eftersom att vi individer 

tillsammans tillskriver önskade och oönskade beteenden till respektive kön, bland annat 

genom vårt språk och genom att vi uppmärksammar oönskade och önskade beteenden Det går 

återigen, precis som i det tidigare avsnittet, att tillämpa det Mattson (2010) framför med 

citaten här ovan som berör Apostolides (2000) uppfattning om att hennes kropp finns till för 

andra människor att bedöma. Det går därmed återigen att anta att ätstörningar är en social 

konstruktion eftersom att författaren har en uppfattning om att det är samhällets uppgift att 

bedöma om hon som individ är lyckad eller inte, beroende på om hon lever upp till 

omgivningens föreställningar och förväntningar om hur hon som kvinna bör vara.  

 

Med hänsyn till antagandet om att ätstörningar är en social konstruktion kan förståelsen för 

sjukdomen öka ytterliga genom att utöver Mattssons (2010) teori även ta del av det Hacking 

(1999) framför. Han menar att teorin om sociala konstruktioner gör det möjligt för oss 

individer att bli medveten om någonting, vilket vi efter att ha blivit medvetna om även kan 

förändra genom att finna nya perspektiv. Med hänsyn till det Hacking (1999) framför kan det 

tänkas att vi genom att se sjukdomen som en social konstruktion kan bli medvetna om de 

föreställningar och förväntningar som kan tänkas bidra till sjukdomens uppkomst. Genom 
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denna medvetenhet kan vi förändra och skapa oss nya förväntningar som inte baseras på 

föreställningen om att en smal kvinna är detsamma som en lycklig och framgångsrik sådan. 

 

Utöver perfektionism har det vid studerandet av berättelserna tolkats som att kontroll är 

någonting som har hängt ihop med både författarnas egna, men även med samhällets 

förväntningar. Författarna har genom sin självkontroll bland annat strävat efter att uppnå vad 

som förväntas av samhället. 

 

”Det hela handlade också på sätt och vis om kontroll. Jag visste ju inte vem jag var, alla 

tankar och känslor förvirrade mig och jag kunde inte kontrollera mitt inre[…]Jag försökte 

skapa struktur i mitt kaos, kontrollera det, genom att inte äta” 

(Strandberg, 2000, ss. 12-13) 

 

”Att äta samma mat om och om igen var en del av kontrollen, under en period där jag inte 

kunde kontrollera någonting annat” 

(Nordlund, 2006, s. 121) 

 

Författarnas beskrivning av betydelsen att ha kontroll kan tolkas som ett sätt att hantera sin 

maktlöshet gentemot samhället. Både Nordlund (2006) och Strandberg (2000) kan tänkas 

uppleva en maktlöshet gentemot samhället eftersom att de själva inte anser sig kunna 

kontrollera det som försiggår i sin omgivning och samhället i sig. Citaten ovan belyser 

funktionen av att kontrollera sitt matintag, vilket kan tolkas som att ätstörningar kan vara en 

konsekvens av den maktlöshet som en individ känner gentemot samhället. Denna maktlöshet 

kan röra sig om att den enskilde uppfattar sig själv inte klara av att påverka de rådande 

föreställningarna och förväntningarna som denne upplever att andra individer i dess 

omgivning har. Citaten visar hur författarna genom att kontrollera sitt matintag visar sin 

omgivning att dem som individer innehar en makt som någon annan inte har, makten att 

påverka sin egen kropp. 

 

6.4 Känslor 

Ett annat genomgående tema som gick att identifiera i samtliga självbiografier var känslor. 

Nedan presenteras de känslor som jag genom min tolkning av självbiografierna har uppfattat 

haft en betydande funktion i författarnas sjukdomsförlopp. 
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6.4.1 Rädsla och ensamhet 

Det har i samtliga biografier tolkats som att känslan av att vara rädd i det flesta fall har 

underhållit sjukdomen, men även bidragit till en insikt om vad som krävs för att bli frisk. 

O´Shaugnessy m.fl.(2012) har i sin forskning visat att några deltagare även i deras studie har 

använt sin ätstörning som en egen strategi för att hantera känslor, såsom rädsla, ångest och 

ensamhet. Det går med andra ord både i min studie och tidigare forskning se att ätstörningar 

för vissa individer fungerat som ett sätt att hantera sina känslor. I en av de berättelserna som 

ingår i studien beskriver författaren hur hennes framgångar till ett friskare liv, genom att hon 

bland annat tillåtit sig själv att äta, har gjort att hon känt sig rädd för att bli frisk. 

 

”Jag är så rädd för att se vem jag egentligen är” 

(Suhonen – Frohm, 2008, s. 30) 

 

Samma författare framför en beskrivning om hur sjukdomen har bidragit till att hon som 

individ känner sig ensam och hur hon varit i behov av andra personers stöd för att klara sig ut 

ur ätstörningen. Hennes uttalande som i citatet nedan presenteras rörande ensamhet kan tolkas 

som en känsla som i det här fallet har bidragit till att hon fått en insikt om de negativa följder 

som en ätstörning medför. Hennes känsla av att vara ensam och utanför kan på så vis tolkas 

som en bidragande faktor till ett tillfrisknande. Författaren visar därmed sig ha olika 

erfarenheter av hur känslan av att vara rädd har påverkat hennes ätstörning. Känslan har både 

upprätthållit hennes ätstörning men också hjälp henne att tillfriskna från sjukdomen. 

 

”Jag isolerar mig mer och mer. Jag blir mer och mer ensam […] Jag saknar mitt gamla liv och 

jag saknar mig själv […] Att gå igenom det här ensam ser jag som en omöjlighet[…] och jag 

behöver någon som gör att jag inte känner mig ensam” 

(Suhonen – Frohm, 2008, ss. 28-29) 

 

Precis som Suhonen – Frohm (2008) framför i det första citatet ovan går det även hos några 

av de andra författarna att se hur det har förekommit en rädsla av att lämna ätstörningen då 

den har fungerat som en del av deras identitet samt som ett skydd från omgivningens krav och 

förväntningar 
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”Det finns fördelar med anorexin, saker som jag är rädd att vara utan när jag blir frisk. Jag är 

aldrig ensam när jag har sjukdomen[…]Jag slipper vara stark[…] Nu kan jag säga nej till 

saker och ha en orsak till att göra det: Sjukdomen” 

(Nordlund, 2006, s. 156) 

 

”Anorexin hade ju faktiskt inte börjat som en bantning, utan mer som en reaktion på 

någonting som var fel. Och anorexin hade på så vis blivit en del av min identitet. Den innebar 

en viss trygghet. Kanske var det därför jag hade så svårt att släppa den?” 

(Strandberg, 2000, s. 95) 

 

Petterssen m.fl.(2013) framför, precis som det ovan har gjorts, att deltagarna i deras studie 

framfört hur ätstörningen har fungerat som en del av deras identitet. Deltagarna beskriver i 

deras studie sökandet efter en ny identitet utan ätstörningen som en svår utmaning, vilket det 

tolkas som att författarna även i den här studien upplever att det har varit. Även i tidigare 

forskning gjord av O´Shaughnessy m.fl. (2012) har rädsla och ensamhet varit gemensamma 

teman i samtliga livsberättelser som ingår i deras forskning. Forskarna menar i samma studie 

att trots att det är gemensamma teman som förekommer hos samtliga deltagare bör dessa ses 

som att varje deltagares erfarenhet av dessa känslor är unik, vilket jag anser är något som även 

bör beaktas i min studie eftersom att känslan av rädsla och ensamhet har förekommit i olika 

sammanhang i varje självbiografi. 

 

Det blir även i fallet rörande ensamhet tydligt hur Stiers (2003) teori om att ett socialt samspel 

med andra individer krävs för framväxten av en individs självbild. Med hänsyn till citaten 

ovan rörande rädsla och ensamhet kopplat till teorin går det att se hur det sociala samspelet är 

en förutsättning för ett tillfrisknande hos den enskilde. Avsaknaden av ett socialt samspel med 

signifikanta andra kan tänkas bidrar till en insikt hos den enskilde om hur ett liv i ensamhet 

inte gör det möjligt att ta sig ur sin ätstörning. Stiers (2003) teori om att varje individs 

identitet påverkas och bör förstås utifrån den sociala omgivningen gör det därmed möjligt att 

förstå hur signifikanta andra kan hjälpa den enskilde att gå tillbaka till den identitet som den 

enskilde ansågs sig ha innan dennes ätstörning. Det går därmed återigen att se hur det 

egentligen inte handlar om maten i sjukdomen, utan att det handlar om att den enskilde är 

vilsen i sin egen kropp och sitt eget själv. Om vi i vårt samhälle inser att fallet är sådant, blir 

kan det även tänkas bli lättare för den drabbade individen att få stöd av signifikanta andra i sin 

återhämtningsprocess, eftersom att dessa signifikanta andra förhoppningsvis är medvetna om 
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att de inte ska ta ett steg tillbaka i sitt stöd så fort den enskilde har uppnått en vikt som anses 

vara normal. Denna insikt bidrar på så vis till att det finns en förståelse för att den enskilde 

fortfarande är i behov av stöd för att bli fri från sitt psykiska lidande. Citatet nedan tydliggör 

hur det i samhällets krävs en förståelse för den enskildes behov av stöd oavsett om denne är 

underviktig eller inte. 

 

”Anorexi har egentligen inte särskilt mycket med vikten att göra, kilona som försvinner är 

bara ett yttersta tecken på en sjukdom som förlamar själen” 

(Nordlund, 2006, s. 184) 
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7. Avslutande diskussion 
 

Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för sjukdomen ätstörningar genom att ta 

del av individers subjektiva upplevelser av sina sjukdomsförlopp. Resultatet visat att 

författarnas beskrivningar varierar för vilka faktorer de anser ligga bakom deras insjuknande, 

vilka faktorer som vidmakthöll sjukdomen samt vilka faktorer som bidrog till ett 

tillfrisknande. Det går dock att se likheter i de olika berättelserna genom att jag med hjälp av 

mina frågeställningar, teorin om sociala konstruktioner samt den valda metoden har lyckats 

definiera gemensamma faktorer som samtliga författare beskriver har haft en inverkan på sina 

sjukdomsförlopp. Detta gemensamt definierade faktorer har dock visats sig ha olika funktion i 

varje berättelse, vilket är det som tydliggör variationen i varje författares sjukdomsförlopp. 

Variationen i författarnas berättelser visar på hur ätstörningar inte går att förstå genom att 

endast ta del av beskrivningar av själva diagnosen och dess symptom. Clinton och Norring 

(2002) menar att olikheten bland individer med ätstörningar är tydlig och leder till att det är 

svårt att dra några generella slutsatser, vilket även jag anser går att konstatera med hänsyn till 

mitt resultat. För att över huvud taget kunna förstå ätstörningar utöver själva 

diagnostiseringen anser jag att det är av betydelse att se sjukdomen i sin helhet. Med det 

menar jag att sjukdomen bör studeras utanför de medicinska ramarna genom att lägga mer 

fokus på att studera sjukdomen i sitt sociala sammanhang. Mitt resultat visar att ätstörningar, 

utöver den information som en diagnos framför, till viss del kan förstås genom att studera 

sjukdomen utifrån teorin om sociala konstruktioner. Med hjälp av teorin har jag kunnat 

identifiera de faktorer som författarna ansåg bidrog till deras insjuknande, vad som 

vidmakthöll sjukdomen samt de faktorer som låg bakom deras tillfrisknande, och på så vis 

kunnat svara på mina forskningsfrågor. Dessa faktorer sammanställde jag och tematiserade i 

resultat - och analysdelen under rubrikerna relationer, förväntningar och känslor. I författarnas 

beskrivningar rörande dessa teman går det att dra kopplingar till det som Holland m.fl. 

(2013), Bortella m.fl. (2012), Eisenberg m.fl.(2006) samt Forney och Keel (2013) framför i 

sina studier rörande psykosociala riskfaktorer. Forskarna framför bland annat att social 

förstärkning, modellering och perfektionism är faktorer som kan inverka vid uppkomsten och 

vidmakthållandet av ätstörningar. Det går i mitt resultat att se hur dessa faktorer som 

forskarna beskriver har inverkat på samtliga författarens sjukdomsförlopp. Dessa faktorer har 

hos författarna främst inverkat vid bildandet av deras ätstörningar, men i vissa av 

berättelserna även vidmakthållit sjukdomen. Den sociala förstärkningen har visat sig genom 

att det i flera av berättelserna har framkommit beskrivningar om hur personer i författarnas 
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omgivning har påverkat deras sätt att se på sin egen kropp, men också på den kvinnliga 

kroppen i allmänhet. Det som forskarna nämner som modellering har i en del av författarnas 

berättelser uttryckts genom en beskrivning av hur de tog efter beteenden och ageranden som 

förekom hos personer i deras omgivning. Rörande perfektionism som en psykosocial 

riskfaktor går det i samtliga berättelser att se hur författarnas strävan efter att vara perfekt har 

bidragit till ett insjuknande i eller ett vidmakthållande av deras sjukdom. 

 

Det går med andra ord inte att dra några generella slutsatser av vad samtliga författare i min 

studie har beskrivit om sina relationella och emotionella erfarenheter av sjukdomen. Trots att 

jag genom min tolkning har lyckats identifiniera gemensamma teman i berättelserna är 

resultatet inte vidare generaliserbart med hänsyn till den variationen som ovan beskrevs 

rörande författarnas erfarenheter av de faktorer som jag har lyckats att identifiera, vilket är 

nackdelen med mitt val av att använda en kvalitativ metod. Författarnas olika erfarenheter av 

samma faktorer tyder på att varje individs erfarenheter av sjukdomen är unik. Variationen i 

författarnas erfarenheter rörande samma faktorer är även en variation som i tidigare forskning 

presenterats. Resultatet i O´Shaughnessy, Dallos och Goughs (2012) studie visar, precis som 

mitt resultat, att deltagarna hade erfarenheter av samma faktorer som de ansetts ha inverkat på 

deras sjukdomsförlopp, men där dessa faktorer även i deras studie visat sig ha olika funktion 

hos olika deltagare. Dessa gemensamma faktorer som forskarna i sin studie har lyckats 

identifiera är ensamhet och rädsla, vilket har varit faktorer som jag även i min studie har 

tolkat haft en inverkan i sjukdomsförloppet hos samtliga författare. Trots bristfälligheten i att 

generaliseras mitt resultat kan resultatet skapa en djupare förståelse för sjukdomen eftersom 

att samtliga deltagare har belyst samma faktorer i sina berättelser, och som ovan nämndes har 

dessa faktorer dessutom även i tidigare forskning visat sig haft en inverkan på de drabbade 

individernas sjukdomsförlopp. 

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att det med hänsyn till mitt resultat går att konstatera det 

som jag i min problemformulering framför, att själva diagnosen inte säger särskilt mycket om 

en individs subjektiva upplevelser. Jag anser att min studie visar hur det i framtida forskning 

är av betydelse lägga ner mer fokus på den enskildes emotionella och relationella erfarenheter 

i relation till den enskildes sociala omgivning för att på så vis skapa en ännu djupare 

förståelse för sjukdomen. Med hänsyn till mitt resultat som visar en variation i varje 

författares berättelse anser jag även att det i behandling av ätstörningar bör ges mer utrymme 

för den enskilde att inledningsvis i en behandling tala om det som denne själv anser är av 
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betydelse, istället för att utgå ifrån frågeformulär med frågor som söker efter specifika svar. 

Jag menar att den enskildes unika berättelser som baserar sig i dennes känslor säger mer än en 

berättelse som baseras på redan färdigformulerade frågor som söker specifika svar. Att låta 

den enskilde framföra sin berättelse utan några som helst förväntningar eller föreställningar 

om vad dennes berättelse kommer att innehålla tror jag möjliggör en större förståelse för 

sjukdomen ätstörningar. 
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