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Sammanfattning 

Mitt syfte med denna undersökning är att i ett djupare perspektiv redogöra för 
orsaksgrunder till att någon börjar svälta sig själv och utvecklar ett anorektiskt 
beteende.  

Ambitionen har varit att använda mig av en metod som går ut på att jämföra 
min egen förståelse, som kopplas till en sociologisk teoretisk utgångspunkt, 
med verkligheten genom att göra observationer och djupintervjuer på ett 
begränsat antal personer. Ingen avsikt har funnits att generera någon fullständig 
vetenskaplig sanning, utan endast se på fenomenet i ett djupare perspektiv som 
kan användas till underlag för ytterliggare forskning vid ett senare tillfälle. 

Enligt min förförståelse är grunden till att någon ska utveckla anorexi en 
process som startar redan då individen föds. De människor och den miljö som 
människan först av allt kommer i kontakt med är hennes totala verklighet och 
det enda som hon är medveten om. Vad som händer under denna episod i livet i 
kombination med senare sociala möten i olika situationer är de faktorer som 
möjliggör ett utlösande eller inte om en person börjar svälta sig själv och 
utveckla ett anorektiskt beteende. Denna förförståelse har kopplats till 
socialpsykologiska teoretiska utgångspunkter, i första hand G H Meads teorier i 
den symboliska interaktionismen om ”jagmedvetandets” ursprung, och därefter 
jämförts med studier av verkligheten. 

De resultat som jag har kommit fram till stödjer uppfattning om att de sociala 
interaktioner som människan gör tidigt i livet påverkar möjligheterna till ett 
senare utvecklande av anorexi eller inte. Jag har sett under detta arbetes gång att 
den faktor som är utlösande beror till största del av vilka sociala möten som 
människan gör senare i livet. Även om individen har förutsättningar till anorexi, 
så kan den utlösande faktorn utebli och konsekvensen blir att ett anorektiskt 
utvecklande uteblir. Min undersökning visar att om den utlösande faktorn 
infinner sig så sker detta oftast vid en tidpunkt i livet då människan är i en 
känsligare period, till exempel i tonåren då steget mot självständighet och 
frigörelse från föräldrarna ska tas. Jag har utifrån detta perspektiv dragit 
slutsatsen att anorexi kan ses som en utvecklingskris.  
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1 Inledning 

1.1 Mitt övergripande problemområde 

Denna uppsats behandlar fenomenet anorexi. Anledningen till att jag skrivit 
den, är egna personliga tankar och funderingar om varför anorexi existerar och 
vad som i grund och botten gör att någon börjar svälta sig själv. Dessa 
grubblerier har vuxit fram under årens lopp och gjort att jag i ett djupare 
perspektiv vill se närmare på möjliga orsaksgrunder till ett utvecklande av ett 
anorektiskt beteende. Jag vill också undersöka om det går att helt bli fri från ett 
anorektiskt tankesätt och agerande om man en gång varit sjuk. 

Ambitionen med denna uppsats är att undersöka hur väl min egen förförståelse 
om varför anorexi uppkommer stämmer överens med verkligheten och tidigare 
forskning inom området. Det finns dock ingen avsikt att generera någon 
vetenskapligt bevisad sanning med den undersökning som görs, även om jag 
arbetar med vetenskaplig metod, utan endast i en begränsad omfattning se 
närmare på fenomenet. Ett försök att göra något större är i detta sammanhang 
inte möjligt eftersom tid och utrymme är begränsat. 
1.1.1 Min teoretiska förförståelse 

Min uppfattning är att grunden till en individs möjligheter att utveckla anorexi 
startar väldigt tidigt i livet, när personen är ett litet barn. Vilka som tidigast 
möter barnet och hur dessa möten går till är det som utgör barnets tidigaste 
uppfattning om verkligheten och som jag kan se som grundbulten i möjligheten 
till att utveckla anorexi eller inte. Vilka sociala möten som människan därefter 
gör utvecklar hennes verklighetsuppfattning ytterligare och är enligt vad jag 
erfar det som bidrar till att anorexin utlöses eller inte.  

I sociologin beskrivs detta tankesätt om människans medvetande och 
uppfattning av verkligheten som den symboliska interaktionismen, som har 
filosofen G H Mead1 som förgrundsgestalt. Hans redogörelse om ”jagets” 
ursprung är min teoretiska utgångspunkt och som jag kopplar till den 
undersökning som görs. Annan forskning inom socialpsykologin kommer också 
att användas i den teoretiska förförståelsen som resultatet i denna uppsats har 
jämförts med. 

 
1 Svensson 1992:68 
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2 Syfte 

2.1 Huvudsyfte 

Syftet med denna uppsats är att i ett djupare perspektiv undersöka möjliga 
sociologiska orsaksgrunder till varför en individ utvecklar ett anorektiskt 
beteende. Detta genom att utifrån tidigare forskning om hur individen uppfattar 
och påverkas av den verklighet som hon föds in i se hur och om det kan påverka 
någon att utveckla anorexi. Min ambition är att redogöra för  interaktionen 
mellan verklighetens påverkan på individen kontra individens tolkning och 
uppfattning av denna och om den kan påverka utvecklandet av anorexi. 

2.2 Delsyfte 

Ytterligare en avsikt med undersökningen är att söka möjliga svar på om och 
hur en individ som drabbats av anorexi kan bli helt frisk och fri från den 
beteendestörning som anorexi innebär. 

2.3 Avgränsningar 

Min ambition med denna undersökning är endast att genom fallstudier 
exemplifiera möjliga orsaksgrunder och ska inte kunna jämföras med en 
totalundersökning på en större population. En totalundersökning skulle bli för 
stor och ogripbar i detta sammanhang, då tid och utrymme är begränsad. 
Avsikten är att göra en djupare fallstudieundersökning på endast ett litet fåtal 
personer och jämföra hur tidigare forskning om ämnet samt min egen 
uppfattning stämmer överens med de utvalda personernas erfarenheter. 

Jag har dessutom valt att helt koncentrera mig på flickor/kvinnor i denna 
undersökning. Detta eftersom det till största delen är flickor/kvinnor som 
drabbas av anorexi. En undersökning som omfattar både män och kvinnor anser 
jag skulle bli för stor och komplicerad i detta sammanhang. Jag har heller inte 
för avsikt att göra jämförelser mellan män och kvinnor, vilket jag tror skulle 
vara en förutsättning för att se problemet ur både ett manligt och kvinnligt 
perspektiv.  
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3 Disposition 

Denna uppsats presenterar, efter en kort inledning i kapitel 1, syftet med den 
gjorda undersökningen samt dess begränsningar. Därefter följer i kapitel 4 en 
bakgrund som beskriver vad ätstörningar i allmänhet och anorexi i synnerhet är 
sett ur ett vetenskapligt perspektiv från tidigare forskningsresultat. I kapitel 5 
ger jag en bild av min egen förförståelse och i det följande kapitlet beskrivs de 
sociologiska teoretiska utgångspunkterna som jag har och som jag avser att 
koppla min empiriska undersökning till. 

Hur jag gått till väga då jag gjort min undersökning beskrivs i kapitel 7 som 
behandlar metoden. Detta kapitel inleder också själva presentationen av den 
empiriska delen, som redovisas i kapitel 8 och beskriver det som jag har 
kommit fram till, då jag har analyserat mitt insamlade material. Det insamlade 
materialet består till största delen av intervjuer och till viss del av deltagande 
observation. Utifrån analysen har i kapitel 9 ett resultat framkommit och en 
slutsats har dragits, som slutligen presenteras.  

Allra sist finns en diskussion och slutord i form av egna tankar och funderingar 
som dykt upp efter detta arbetes gång.   
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4 Fakta om ätstörningar 

Ätstörningar är ett vitt begrepp som kan definieras som: 

”Ett stört tänkande och beteende när det gäller förhållandet till mat, vikt och 
den egna kroppen”. 2

Den som lider av ätstörningar har en rädsla för att bli eller vara tjock och har 
ofta en felaktig kroppsbild. Det är inte alltid som denna störning leder till 
viktproblem eller är synligt över huvudtaget. Det finns ett flertal individer i vårt 
samhälle som lever med dessa problem ett helt liv utan att någon i deras närhet 
är medveten personens problem, vilket kan få väldigt allvarliga följder. 
”Bantning” ska inte blandas ihop med ätstörningar. Den som bantar på grund av 
övervikt, bryter felaktiga ätmönster och går ner i vikt på ett kontrollerat sätt som 
personen kan hantera, lider inte av någon ätstörning.  

De ätstörningar som är mest utbredda är adipositas (sjuklig fetma), anorexia 
och bulimi. Adipositas och bulimi kommer dock inte att tas upp i denna 
redogörelse, eftersom denna uppsats fokuseras på anorexi. 

Anorexi är en form av alla sorts ätstörningar som finns i vårt samhälle. Den 
ordagranna betydelsen av termen anorexi nervosa är ”aptitförlust av nervöst 
ursprung”3. Betydelsen är missvisande eftersom en anorektiker inte drabbas av 
aptitförlust utan i de allra flesta fall gäller det motsatta, en kamp mot en enorm 
aptit. 
4.1.1 Den vanliga bilden av en anorektiker 

Den som fått den kliniska diagnosen anorexia nervosa ska enligt 
Folkhälsoinstitutet/Socialstyrelsen4 ha följande symptom: 

 Väga minst 15 procent under den förväntade vikten. 

 En stark rädsla för att öka i vikt. 

 En störd och felaktig uppfattning om sin egen kropp. 

 Har haft minst tre uteblivna menstruationer i följd. 

Många beskriver en anorektiker som perfektionist, lydig, konkurrensbenägen, 
ärlig, extremt motiverad, arbetar hårt, osäker, intelligent och ofta en flitig 
idrottsutövare. Andra påstår att då någon drabbats av anorexi så blir personen 
tvärtemot sitt tidigare jag. En person som tidigare haft positiva egenskaper och 
beskrivits som plikttrogen, ärlig och arbetsam utvecklar istället dessa i en 
negativ riktning under sjukdomsutvecklingen. Det finns problem inom 
forskningen med att ingen har följt en anorektiker över lång tid, före och efter 
insjuknandet för att veta om personen blir tvärtemot sitt tidigare jag eller inte.5 
Ett exempel kan ges gällande fysisk aktivitet. Man har tidigare tillskrivit att en 
enorm träningsmängd som en anorektiker utför är en del i sjukdomen. Senare 
forskning har visat att 35-75 % av patienter med anorexia var väldigt aktiva 

 
2 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:56 

3 Ibid 1992:43 

4 Susanna Hauffman (1994); Om Anorexi och Bulimi – Nu vågar jag strunta i vikten: 
Apoteksbolaget AB 1994 

5 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:57 
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också innan sjukdomsutvecklandet. Träningen i sig kan ses som en utlösande 
faktor. 

Forskning6 har visat att anorektiskt drabbade personer ofta kommer från 
familjer som är prestationsinriktade, perfektionistiska och som värdesätter 
fysiskt utseende. Medlemmarna i dessa familjer är i hög grad involverade i 
varandra, har låg konflikttolerans och ett stort kontrollbehov. Psykoanalytiker 
menar att anorektiker försöker få kontroll på sitt liv genom att svälta sig. 

Det är mest vanligt att anorexi bryter ut i puberteten eller några år senare. 
Statistik visar att 14-15 år samt 18-19 år är de vanligaste åldrarna för 
insjuknande. Sjukdomen kan dock utvecklas i lägre åldrar och äldre. Det finns 
personer som utvecklat anorexi först efter 60 års ålder. Den utlösande faktorn 
som är vanligast är ”en oskyldig bantning”, som ofta startar i stressande period i 
personens liv, t.ex. vid pubertet, vid flytt eller byte av skola. Bantningen 
utvecklas därefter till en negativ spiral där tvångstankarna börjar växa fram och 
bli allt starkare. Personen slutar inte med sin strävan att gå ner i vikt trots att 
viktmålet är nått, utan fortsätter att äta mindre och mindre och blir fast i 
sjukdomen. Det är lika vanligt att anorexi utvecklas och finns hos individen 
under en kort, enskild episod med ett relativt snabbt tillfrisknande som att 
anorexin blir kronisk och blir ett livslångt lidande. 

Hur en anorektiker går tillväga för att gå ner i vikt varierar men bygger i 
huvudsak på stränga, kontrollerade dieter, små portioner och en ökad fysisk 
aktivitet. Vissa kräks upp maten igen, använder laxermedel och/eller 
vätskedrivande tabletter. En anorektiker äter helst ensam och har ofta ett visst 
sätt att äta på, t.ex. äter väldigt långsamt, under vissa klockslag, plattar ut maten 
för att det ska se ut som hon äter mer än vad hon gör och skär maten i små, små 
bitar. Ett enormt intresse för mat är vanligt. Många läser kokböcker som 
skönlitteratur, lagar gärna mat och bakar åt andra och är måna om att andra ska 
äta mycket mat. Fixering av vikten är också en del av sjukdomen. Ofta väger en 
anorektiker sig flera gånger om dagen. Hon uppfattar sig inte som smal, utan 
har en förvrängd kroppsuppfattning om sin egen kropp. 
4.1.2 Fysiska, psykiska och psykosociala konsekvenser 

Det som händer med en kropp som svälts och får alltför låg vikt är förstås att 
kroppsfettet och muskelmassan minskas radikalt. Kroppen bryter ner musklerna 
när ingen fettreserv finns att tillgå. När inga ”reserver” finns i kroppen kan den 
inte längre fungera normalt utan börjar gå på sparlåga. Kroppen är en finurlig 
konstruktion som har en sorts inbyggd funktion som gör att den försöker få 
människan att överleva så länge som möjligt. Därför slutar många av kroppens 
normala funktioner att fungera för att överlevnaden ska prioriteras. 

Menstruationen uteblir då vikten blir för låg och östrogenhalten är låg, vilket i 
sin tur kan leda till benskörhet (osteoporos). Sexlusten försvinner eftersom 
kroppen utsöndrar minimalt med könshormoner (gonadotropiner).7

 Ämnesomsättningen är låg p.g.a. kroppens anpassning till ett för lågt 
energiintag och det leder till låg puls, frusenhet, torr hud, torrt hår och sämre 
reflexer. Minskning av hormonproduktion och kroppsfett leder till att en 
anorektiker har svårt att upprätthålla kroppstemperaturen vid kyla.8

 
6 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:57 
7 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:59 
8 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:60 
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Man kan ibland se förändringar i hjärtat vilket innebär hypertrofi, d.v.s. sjuklig 
tillväxt av vänster hjärtkammare med tunnare kammarväggar och minskad 
kammarvolym. Detta leder till minskad pumpkapacitet och därmed lågt 
blodtryck. Vanligt är också oregelbunden hjärtrytm.9

Njurarna kan ta skada och det kan ge utslag i uttömning av protein, vilket i sin 
tur bidrar till azotemi (ökning av kväve i blodet). Mängden natrium och kalium 
i blodet blir nedsatt vid svält. Ofta ser man också vätskeansamling i underhuden 
hos anorektiker.10

Funktionerna i mage och tarm rubbas också vid svält. Transporthastighet genom 
tarmarna och tömning av den går saktare än normalt och gör att magen känns 
stinn, kan ge magsmärtor och förstoppning. Mag- och tarmproblemen försvårar 
ofta den näringsinriktade behandlingen av anorektiker, då dessa ofta använder 
sig av avföringsmedel mot förstoppningsproblemen.11

Anemi (brist på röda blodkroppar), luekopeni (brist på vita blodkroppar) och 
trombocytopeni (brist på blodplattor) uppstår ofta. Blodbristen ger 
trötthetskänsla och vid svårare även yrsel, illamående, hjärtklappning, 
krypningar i kroppen, matthetskänsla och allmän orkeslöshet.12

Många anorektiker lider av ökad behåring (languo), p.g.a. obalansen i 
könshormonerna samt reduceringen av kroppsfettet.13

Den ständiga energibristen ger ständig trötthet och svaghet. Trots detta är en 
anorektiker oftast mer fysisk aktiv än medelsvensson. I flertalet fall tränar hon 
på elitnivå trots kronisk energibrist.14

Personlighetsförändringar sker hos vissa. Ibland blir en drabbad person 
manipulerande, aggressiv och tyrannisk mot sin omgivning. Ofta medför 
anorexin ett asocialt liv med låg livskvalitet. Hur väl en anorektiker samarbetar 
vid en behandling beror ofta på hur tidigt behandlingen sätts in.15

Livet för en anorektiker är ofta mycket jobbigt. Prestationskraven är stora i 
skolan, arbetet, idrotten, familjen och hemmet. Den drabbade brottas ständigt 
med en inre konflikt och oro och har kontaktproblem, felaktig kroppsbild och 
onormalt kroppsideal. En oro för familjen är ofta vanlig och det är vanligt att 
den drabbade uppfattar att konflikter i familjen beror på denne16. En anorektiker 
verkar självständig, men bakom den fasaden är individen egentligen i stort 
behov av andra människor. 

Man har uppskattat att 45 % av de som drabbas av anorexi blir helt friska. Detta 
har man sett efter att en uppföljning 4-5 år efter fullföljd behandling. 30 % har 
fortfarande en del problem efter sin behandling. 20 % bli kroniskt sjuka i resten 

 
9 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:60 
10 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:60 
11 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:60 
12 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:60  
13 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:61 
14 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:61 
15 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:61 
16 Psykologen Peggy Claude-Pierre gör en utförlig beskrivning om detta fenomen i sin bok  
Ätstörningarnas hemliga språk - Att förstå och bota anorexi och bulimi (1999:47ff). Hon kallar 
fenomenet för LNS, ”långvarit negativitetssyndrom” och menar att ett anorektiskt barn mer än 
andra barn känner ett stort ansvar, oroar sig för sin familj, ser sig själv som skuld då familjen mår 
dåligt och känner sig otillräcklig. (Claud-Pierre 



 

   9

                                                     

av sitt liv och 5 % av alla fall av anorexi leder till döden. Ungefär 30-50 % 
utvecklar bulimi efter att de drabbats av anorexi.17    

 
17 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:63 
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5 Varför någon utvecklar ett anorektiskt beteende, min 
tolkning 

5.1 Kampen för att uppnå kontroll, min egen berättelse 

Varför drabbas man egentligen av anorexi och finns det någon väg ut ur 
tillståndet? Här följer min uppfattning om fenomenet, som bygger på den 
erfarenhet som jag själv har av sjukdomen. Det är upplevelser, tankar och 
funderingar från många års kamp både för och emot anorexin, som gett mig det 
perspektiv som jag har på sjukdomen. Hur jag subjektivt upplever fenomenet, 
sjukdomen, ätstörningen, krisen, självsvälten, självmordet, stigmat eller vad 
man nu önskar kalla anorexi. Anledningen till att jag skriver denna uppsats är 
för att jag vill undersöka om och i så fall hur mitt perspektiv och min 
uppfattning om anorexi skiljer sig från andra som också levt med sjukdomen.  

Efter många års kamp att uppnå ett tillstånd som jag uppfattat vara ”den jag ska 
vara” har jag insett att denna uppfattning varit fel. Mitt liv går inte ut på att 
försöka uppfylla det jag tror att andra förväntar sig av mig. Jag har under hela 
mitt liv gått och trott att jag har försökt att uppnå normer som andra ställt och 
som mitt beteende ska rättas efter. Vilka är egentligen de andra? Vid en 
närmare eftertanke har dessa personer inget namn. Kanske finns de inte över 
huvudtaget. Kanske är det helt enkelt mitt eget ”överjag”, mitt övermoraliska 
jag, som (felaktigt?) tolkat och uppfattat verkligheten på ett visst sätt  och som 
sedan styrt mitt beteende på ett sätt som nog inte var meningen? 

Det finns människor i min omgivning som säger att jag är aktör och att jag 
måste känna efter vad jag vill med mitt liv, inte vad jag tror att jag måste för att 
bli accepterad som människa i denna verklighet här och nu. Vad jag vill? Jag 
vill vara en söt, trevlig och duktig flicka som alla tycker om. Ett tillstånd som 
jag ännu inte lyckats nå trots all kamp under alla år. Vad är egentligen ”en 
duktig flicka”? Jag vet nog inte vad jag egentligen har strävat efter. Jag vet bara 
att man ska vara ”duktig flicka”. Det är bara så självklart för mig, jag vet inget 
annat och ifrågasätter heller inte varför. Precis som anorexin blev så självklar 
för mig och något som kunde hjälpa mig i min strävan att vara ”duktig flicka” 
när jag inte klarade av att uppfylla allt som krävs i rollen som ”duktig flicka”. 

En ”duktig flicka” har för mig varit någon som är smal och söt, alltid gör som 
andra säger till henne, duktig i skolan, alltid vänlig och artig, tyst och lågmäld, 
sköter sin hälsa och kropp, duktig i idrott, alltid punktlig, någon man alltid kan 
räkna med och lita på. Senare i livet som kvinna är hon fortfarande smal, söt, 
välklädd och mån om sin hälsa, är välutbildad och har ett välbetalt arbete, har 
ett välstädat hem, är gift och har barn, har tid till både arbete, familj, hem och 
trädgård, sin egen hälsa och träning och aktiviteter som ”alla” gör olika 
tidpunkter om året. 

Under många år av mitt liv har jag varit sjuk i anorexi. Långa perioder som har 
präglats av en ständig strävan att uppnå full kontroll. Kontroll över precis allt 
som egentligen inte går att kontrollera alls. Kontroll över tiden, ingenting fick 
rubba min strikta planering av dagarna. Gjorde scheman med mattider, 
träningstider, tider att vara borta från hemmet, tider att vara hemma, tider då jag 
skulle städa, då jag skulle vakna, då jag skulle sova, då mamma fick ringa till 
mig, då besök fick komma… Varje dag var fylld av vissa saker att göra och 
uppfylla för att jag skulle vara värd att få leva den dagen. Uppfylldes de inte 
kom ångesten och straffen mot mig själv. Detta destruktiva beteende mot mig 
själv vet jag egentligen inte varifrån det kommer ifrån. Kanske är det en 
reaktion på misslyckande och otillräcklighet som jag upplevt av att inte lyckas 
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uppfylla vissa sociala normer och förväntningar? Dessa normer har jag tolkat 
som måsten för att accepteras som människa här och nu. Perioderna av sjukdom 
har varvats med perioder då jag nästan helt varit fri från denna destruktivitet 
mot mig själv. Återfallen har dock varit flera och inträffat vid de tillfällen som 
”världen börjar snurra för fort” och kraven upplevs för stora. Det anorektiska 
beteendet ger en falsk känsla av full kontroll, då kontrollen i själva verket håller 
på att förloras totalt. 

Min uppfattning är att anorexi är ett symptom på en obalans, osäkerhet, brist på 
stabilitet i tillvaron och därmed en känsla av otillräcklighet och dålig 
självkänsla, vilket jag tror kan ha sin grund i individens uppväxt och som startar 
redan när en individ föds. Avsikten med denna uppsats är att se hur väl detta 
stämmer med andras upplevelser. Min ambition är att studera hur och varför 
anorexi överhuvudtaget uppkommer och om det finns någon möjlighet att helt 
lämna tillståndet. 

Den första kontakten med en social verklighet som ett barn får är i de allra flesta 
fall ganska begränsad. En nyfödd människa interagerar med ett begränsat antal 
människor, oftast sina föräldrar, syskon och andra ”nära” till den familj som ett 
barn föds in i. Miljön är också begränsad till hemmet och i närheten av hemmet. 
Barnets första möte med denna begränsade sociala värld blir dess hela 
verklighet. Barnet vet inget annat. Det man tidigast i livet lär sig som människa 
gällande normer och hur man ska agera för att bli accepterad av andra lär man 
sig i denna miljö, den internaliserade socialisationen. Jag tror att hur mycket en 
människa än utvecklas under livet, så är ändå denna tid samt det som sker under 
”barnaåren” grundläggande för vem man är. Det som lärs in barndomen blir så 
djupt inrotat och självklart för människan. Det ifrågasätts inte, utan ”det bara är 
så”. Vi blir socialiserade till den individ som vi är. Människor talar ofta varmt 
om sin barndom och formulerar den som den vore en större del av livet än 
resten av livet, när barndomen i själva verket är en mindre del än ”resten” av 
livet. 

Ovan redogörelse kan jämföras med psykoanalysens syn på en människans 
beteendegrunder, att socialisationen som sker i barndomen helt är avgörande för 
vilka individer vi är och blir senare i livet. Detta synsätt ställer jag mig dock 
kritiskt till eftersom vi ständigt utsätts för olika påverkan och möter olika 
situationer som förändrar oss under livets gång. Dock anser jag att den tidigaste 
internaliseringen alltid finns kvar och gör att vi är unika som personer och 
förblir samma människa livet ut, fast hela tiden förändrad av livserfarenhet. 

Inlärningen och intrycken som vi får och tar till oss på ett eller annat sätt, 
socialiseringen, under vår första tid som människor i en socialisation, i ett 
samhälle, styr hur vi agerar och beter oss som människor tillsammans med 
andra människor. Anorexi, enligt min uppfattning, är ett symptom på hur en 
människa upplever otillräcklighet i sin strävan att uppfylla av andra förväntade 
beteendenormer. Individen känner ett tryck av att uppnå något, vara på ett visst 
sätt och göra på ett visst sätt i sin upplevda föreställning om att andra förväntar 
sig det. Så gör vi alla. Vi lär oss vara på ett visst sätt i en given situation och 
agerar enligt detta. Andra förväntar sig också att vi ska agera på ett visst sätt i 
en viss situation. Men ibland upplever vi större förväntningskrav än vad som är 
rimligt och då fungerar det inte som det ska. Vi upplever en form av kaos. Hur 
vi tacklar en sådan reaktion och vårt subjektiva agerande, anser jag, skiljer sig 
från individ till individ. Denna subjektiva reaktion tror jag också bottnar i något 
som finns inom oss. Att ta till ett anorektiskt beteende kan vara ett sätt reagera 
på. 

Min uppfattning är att då individen känner att hon inte längre har kontroll och 
klarar av att hantera sin situation och alla krav hon upplever att hon förväntas 
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uppfylla försöker hon skapa struktur genom att kontrollera ännu mera. Försöker 
utvärdera vad som är fel. Varför hon inte klarar av att hantera situationen. Vad 
det är för fel på henne. Eftersom hon internaliserat att hon förväntas och ska 
uppfylla vissa normer vid vissa tillfällen och situationer så är det ingen mer än 
hon själv som det är fel på. Detta kallas för inre attribution och innebär att 
individens tro på sin självförmåga försvagas. Individens uppfattning är att 
orsaken till att han eller hon agerar på ett visst sätt helt beror på ett ”inre fel” 
hos personen själv18. Kontrollerandet tar mer vid hos henne själv. Hon 
kontrollerar sitt beteende allt mer, sin kropp, sin utstrålning, sitt ätande, sin vikt, 
tider. Till slut lever hon i sin anorektiska verklighet där det allt går ut på att ha 
kontroll över sig själv och sin kropp. Att vara smal är att ha kontroll. Att ha 
tillräckligt med kontroll är att vara tillräckligt smal. Vad tillräcklig innebär är 
det ingen som egentligen vet, allra minst den som svälter sig eftersom hon lever 
med en snedvriden kroppsuppfattning.   

5.2 En utvecklingskris? 

Ett barn, en flicka, växer upp i ett välskött hem tillsammans med sin skötsamma 
mamma och pappa, båda välutbildade och med välbetalda arbeten. Hemmet är 
pedantiskt välstädat. Mamman städar och tvättar varje dag. Familjen är 
punktlig, stressad över att hinna med alla ”måsten”. Pappan arbetar mycket. 
Tidiga mornar och sena kvällar. Arbetet måste prioriteras först av allt. Inget får 
störa i pappas arbete. Pappa kan inte vara hemma då dottern är sjuk. Arbetet är 
för viktigt. Middagen alltid serverad åt honom då han kommer hem. Pappa 
tränar på kvällarna och spelar matcher på helgerna. Det är viktigt för honom och 
bra för mamman som då får städa i lugn och ro. Alla dessa saker är väldigt 
viktiga för att då behöver inte andra tro något, att familjen är lat och inte får 
saker gjorda. Bra människor är människor som får mycket gjort och är effektiva 
och duktiga. Det är viktigt att visa upp för andra att familjen är en bra familj. 

Ständigt cirkulerar det uttalanden i hemmet som: ”De där byxorna kan du inte 
ha på chefsmötet”. ”Du måste klippa dig innan du blir för risig i håret för vad 
skulle folk tro om dig?” ”Hade du den där jackan på jobbet idag? Den ser du ju 
så tjock ut i! Nu får du väl inte den där lönehöjningen i alla fall.” ”Skynda dig 
nu, för annars kommer du kanske för sent och det går bara inte!” ”Nu får du inte 
gå in i vardagsrummet, för nu är det städat tills gästerna kommer.” ”Nej, vi 
bakar inte pepparkakor, för det lortar ner hela köket.”  

Mamma tar hand om sin dotter. Hon väcker henne varje morgon klockan sju 
och serverar henne frukost, en färdigbredd smörgås och en kopp choklad. 
Kläderna som dottern ska under dagen ligger framlagda. Skolväskan står packad 
och mamma har sett till så att gympakläderna ligger nerpackade. Mamma 
bäddar sin dotters säng, städar hennes rum och städar alltid upp efter henne då 
hon lekt, så det blir på det sätt som mamma vill ha det. Mamma varnar alltid för 
att dottern ska se upp för ”fula gubbar” då hon går till skolan. Mamma förmanar 
också sin dotter om att var duktig flicka nu och gå till skolan och efter skolan gå 
raka vägen hem. Det är viktigt att göra som mamma säger, alltid foga sig, aldrig 
protestera. Då är mamma nöjd och glad och blir inte så där konstig, orolig och 
nervös.  

I skolan sköter man sig exemplariskt och är snäll mot fröken. Fröken har makt, 
man lyder henne och är alltid snäll och duktig i hennes närhet. Man är tyst och 
lyssnar på lektionerna. Gör sig så liten och osynlig som möjligt och arbetar hårt 
med matematik, svenska och OÄ. Då är fröken glad och nöjd. Man ska akta sig 
för att vara som pojkarna. De är bråkiga och oroliga. Vill inte lära sig. Vill inte 

 
18 Helkama m.fl. 2000:71 ff 
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vara tysta. Pojkar är så, inte duktiga flickor som vill vara fröken till lags och ge 
mamma rosor på kvartsamtalen. Man ska lära sig saker i skolan. Det är viktigt 
för att få ett bra jobb i framtiden. Bra utbildning ger ett bra och välbetalt arbete 
och det är väldigt viktigt. En bra utbildning får man om gör precis som fröken 
säger och duktig i frökens närhet. 

På fritiden är det idrott och att leka med bästa kompisen som är det viktiga och 
som upptar den mesta tiden. I idrotten är det också viktigt att anstränga sig för 
att vara duktig, då blir tränaren nöjd och berömmer. Anstränger man sig inte 
bryr sig tränaren inte alls om en eller så blir man kritiserad. Att bli kritiserad är 
jobbigt och ger konstiga känslor i magen som måste undvikas. Precis som med 
mamma och fröken, man är snäll och gör det vuxna säger utan att protestera. 

Man ska inte vara tjock. Tjocka flickor blir retade av killarna. Tjocka flickor 
orkar inte springa undan killarna när de retas. Tjocka flickor får bröst för tidigt 
och blir retade av killarna för det med. Tjocka flickor får inte vara med och leka 
med de andra flickorna. Tjocka flickor är ensamma flickor. Tjocka flickor är 
inte som andra. Tjocka flickor är konstiga flickor. Tjocka flickor står lägst i 
rang i tjejgänget och får oftast inte vara med de andra flickorna och leka på 
rasterna. 

Det kommer en tid då verkligheten för detta barn, som inte längre är ett barn 
utan en tonåring, förändras. En försmak av vuxenvärlden. Plötsligt upplevs 
högre krav än tidigare i skolan och hemma för att leva upp till och vara ”duktig 
flicka”. Mamma packar inte längre väskan och lägger fram kläder. Mamma talar 
inte längre om hur saker ska göras. En ny ”fas” uppenbarar sig i den process 
som är personens liv och den är i konflikt med individens tidigare livsfaser.  

Vuxenvärlden ska också ”provas” tillsammans med kompisarna. En verklighet 
som är helt ny och konstig. Farlig. Vara ute varje helg sent på kvällarna och 
festa. Obehagliga känslor. Vill inte. Träffa killar. Utseendet ännu mer viktigt för 
att duga, vara någon.  

Fritidsintresset, idrotten, blir också viktigare. Det kallas numera för träning. Det 
gäller att med hjälp av träningen prestera resultat. Av mycket träning får man 
fina resultat och då är man någon. Man är duktig i sin idrott och kan bli något 
ännu mera. 

Plötsligt blir kraven många och omöjliga att leva upp till. Hur gör man för att 
duga? Hur beter man sig?  Dessutom kolliderar kraven med varandra. Det är 
svårt att vara ”mammas duktiga flicka” som alltid gör och fogar sig i det 
mamma säger, presterar otroliga resultat i skolan och inom idrotten samtidigt 
som man ska vara tonåringen som är ute med kompisarna, provar på vuxenlivet 
och tycker att skolan är mindre viktig. Det blir kaos. Man ska vara ”duktig 
flicka”. Det går inte att ifrågasätta. Det bara är så. Samtidigt är ska man inte 
vara annorlunda än alla andra, inte avvika. Måste tänka på vad andra tycker och 
tänker. Det är jätteviktigt. Det bara är så. 

Denna konflikt att vara duktig flicka och samtidigt inte vara annorlunda än alla 
kompisarna ger ett kaos och en känsla av otillräcklighet. Vem är jag? Hur ska 
jag vara för att accepteras överallt? Vara duktig? Hur får jag kontroll över min 
tillvaro? Gör jag rätt? Hur blir jag sedd?  

Min slutsats av ovan redogörelse är att känslan av att vara på väg och förlora 
kontrollen resulterar i en strävan att återfå kontrollen genom att kontrollera ännu 
mera. Kontrollera det som går att kontrollera. Något som definieras som bra i 
allt som flickan försöker leva upp till är att vara smal. En smal människa är en 
människa som accepteras, är duktig har pli på sig själv, kan prestera, är fin och 
söt, någon kompisarna ser upp till. En negativ spiral inleds. Flickan upplever att 
hon inte duger. Det är något fel på henne eftersom hon inte kan leva upp till allt 
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som ska levas upp till. Hon är inte tillräckligt duktig. Har inte tillräckligt 
kontroll och pli på sig själv. Konsekvensen av detta leder till att kontrollerandet 
fokuseras på kroppen och det som stoppas i denna; mat. Att äta lite är duktigt. 
Det är att ha kontroll. Gå ner i vikt är att ha kontroll. Komma i mindre 
klädstorlekar. Bli så liten som möjligt är ett bevis på att man är duktig och har 
kontroll över sig själv. Då tar man ingen plats. Då är man duktig flicka och gör 
som andra säger. Kontrollerar sig själv. Man ska inte ta någon plats.  
Belöningarna från andra kommer snabbt. ”Vad smal du har blivit”. ”Hur har du 
lyckats med det?” ”Hur kan du vara så smal?” Den negativa spiralen fortsätter. 
Mera kontroll betyder bättre människa. Mera kontroll uppnås genom att 
kontrollera sig själv ännu mera, äta ännu mindre, bli ännu mindre. 
5.2.1 Kollision 

Min uppfattning om anorexi är att det är något som kan utvecklas då kraven och 
normerna som en individ upplever att hon måste uppfylla för att få social 
acceptans blir för höga och dessutom motstridiga och kolliderar med varandra. 
Det i sin tur gör dem omöjliga att leva upp till. En känsla av kaos, misslyckande 
och otillräcklighet upplevs eftersom socialiseringen gör att individen inte vet 
något annat än att leva upp till dessa normer. Detta kaos gör att människan 
upplever en känsla av förlorad kontroll och hon vet inte vem hon är eller hur 
hon ska vara. I sina försök att återuppta och få kontroll utvecklas anorexin. 

Anorexi utvecklas vanligtvis i tonåren, vilket jag kan se som något som styrker 
min uppfattning om att sjukdomen är ett symptom på att individen känner en 
otillräcklighet att uppnå krav och förväntningar från andra. Ett barn förväntas 
inte att ta och behöver heller inte ta ett lika stort ansvar över sitt liv som en 
tonåring. Även om sociala normer internaliseras i individen tidigt i barnaåren så 
är det naturligt att utvecklandet sker vid en tid då det faktiskt krävs att individen 
tar mer ansvar än tidigare över sitt liv och större krav ställs. Uppfyllandet av 
alla sociala normer upplevs därmed starkare än tidigare. Känslan av förlorad 
kontroll är ett faktum.  

Jag tror också att det upplevda kaoset i att inte klara av att uppfylla allt som 
krävs kan bottna i att personen levt i en för skyddad och kontrollerad värld, 
familjen. En högpresterande, kontrollerande och pedantisk familj ser till att även 
sina barn ger ett gott intryck mot omvärlden. Det resulterar i att barnet får leva i 
en för skyddad värld. Bara göra som detta blir tillsagt och inte själv ta något 
ansvar. Någon annan har redan tänkt igenom situationen. Detta tror jag gäller 
främst relationen mellan en dotter och hennes mor. Modern är rädd för att 
hennes dotter ska avvika på något sätt, därför skyddar hon henne för mycket. 
När dottern kommer in i tonåren och plötsligt tvingas klara sig själv mycket mer 
än tidigare och ta ansvar som hon tidigare inte behövs upplevs tillvaron som om 
kontrollen är totalt förlorad. Krav från olika håll som ska uppfyllas, men inga 
klara order för hur de ska uppfyllas. De måste bara uppfyllas. 

Min tolkning är att då man börjar kontrollera och ha makt över sin egen kropp 
skapas den känsla av struktur och stabilitet som saknades. Kontroll av 
matportioner, kaloriintag, vikt, klockslag att äta på och inte inta äta på, hur lång 
tid det får ta att äta, när mat är tillåtet och inte, kontroll av vad andra äter, 
träning och andra sätt att bränna kalorier på och så vidare ger en falsk känsla av 
att ha full kontroll, men som i själva verket leder till något som inte är någon 
verklighet alls. Minst av allt kontrollerad eftersom det faktiskt är en långsam 
väg mot självmord, då ett rationellt tänkande sätts ur spel och skadar den egna 
hälsan. 

Anorexin är falsk på mer än ett sätt. Den låter individen tro att hon har kontroll 
och blir bättre ju mer kontroll hon får över sin egen kropp. En kontroll som är 
lika med att bli så liten som möjligt, så smal som möjligt, väga så lite som 
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möjligt. Hon inleds i en falsk tro om att hon nu är på väg att uppfylla alla 
normer, ideal och förväntningar från andra. I själva verket är hon inne i en 
process som för henne allt längre bort från det som anses normalt och bra just i 
denna tid i det samhälle som vi lever i just här. Viktnedgången som från början 
uppmärksammas positivt, i alla fall sett ur en anorektikers perspektiv, blir sedd 
alltmer som något sjukligt och avvikande från det normala. Hela hennes 
beteende betraktas avvikande. En anorektiker drar sig ofta undan stora sociala 
sammanslutningar, då detta stör hennes kontrollbehov. Kontrollen upptar hela 
hennes värld och det finns inget viktigare. Hennes avvikande känns till slut hos 
henne själv också. Hon vet att hon är annorlunda, att hon avviker från det 
normala, men ändå tvingas hon kvar i det. Anorexin har tagit över hennes liv 
totalt. Sociala normer och krav som tidigare upplevdes som ett måste har ersatts 
av anorexins tvång och krav. Tvång och krav som samtidigt upplevs som en 
trygghet, eftersom så länge kontrolltvången efterlevs upplevs tryggheten. 
Dessutom ger de raka och klara restriktioner för hur hon ska bete sig och 
strukturerar hela hennes liv. Den yttre världen, den sociala verkligheten och de 
normer som gäller där är numera ständiga hot mot anorexins falska trygga värld. 

Individens medvetande har tagit över kroppen totalt och kroppens signaler 
spelar stängs av eller ignoreras helt. En anorektiker kan inte längre känna på ett 
normalt sätt. Hon känner varken hunger, sorg, glädje, lättnad, lust. De enda 
känslor som finns kvar är ångest och depression, vilka hjälper till att driva på 
medvetandets makt över kroppen. Ångesten ger ökad kontroll. 

5.3 Varför är det så svårt att bryta ett anorektiskt beteende? 

På samma sätt som att den sociala verklighet som vi lever i här och nu är en 
viktig faktor till varför anorexi utvecklas, så är min uppfattning att den är en 
avgörande del i om en individ klarar av att bryta ett anorektiskt beteende eller 
inte. 

”Anorexi” är det namn som blivit satt på sjukdomen för att vi, genom att 
definiera vad det omfattar, ska kunna skilja den från andra sjukdomar. En 
individ som håller på att utveckla anorexi använder sig av vissa 
beteendemönster, t.ex. mixtrar med maten, går ner i vikt, är hemlighetsfull. 
Detta beteende är i andras ögon avvikande och ger en varningssignal om att 
något inte står rätt till. I de allra flesta fall ”upptäcks” detta annorlunda 
beteendet av andra personen tas till läkare. Läkaren ställer en diagnos och den 
drabbade individen får ett ”namn” på vad hon lider av. I och med att läkaren 
sätter diagnosen anorexi så får individen plötsligt en stämpel på sig att hon är på 
ett visst sätt och andra förväntar sig därmed att hon ska bete sig på ett visst sätt.  
Denna stämpling ger en sekundär avvikelse i form av ”sjukrollen” som 
”anorektiker”. Lemert19 beskriver detta och menar att stämplingen i sig gör att 
individen iklär sig identiteten som sjuk och börjar organisera sitt liv efter den 
”nya identiteten”.  

Andras uppfattningar och förväntningar om hur den nyss anorexidiagnostiserade 
personen ska bete sig kan göra henne sjukare än vad hon var innan hon kom till 
läkaren. En risk är att allt ”konstigt” som hon gör, tolkas in i den stereotypa 
uppfattningen att hon är sjuk i anorexi: 

”Det är anorexin som driver dig att stiga upp så tidigt om morgonen.” ”Det är 
anorexin som gör att du promenerar så mycket.” ”Det är anorexin som gör att 
du vill ha så rent omkring dig.” 

 
19 Lemert 1951 
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Beteenden som individen kanske alltid haft och beror på henne som person blir 
plötsligt sjukliga. Andra får lätt att hitta förklaringar till sådant de inte riktigt 
förstår. Det är bara att sätta en sjukstämpel på beteenden som inte passar in i 
deras verklighet. Beteenden som kanske inte alls är ”konstiga” egentligen. När 
den drabbade personen hela tiden får höra att de flesta av hennes beteenden är 
sjukliga blir det till slut inkapslat i henne och hon börjar själv definiera allt som 
hon gör med att hon är sjuk i anorexi. Individen börjar till slut identifiera sig 
med anorexin och kontrollbehovet ökar ytterligare, eftersom det gäller att leva 
upp till den anorektiska identiteten. Ju bättre hon kan efterleva den anorektiska 
identiteten, desto bättre och duktigare är hon på att vara den hon är. Detta 
resulterar i att personen sjunker ännu djupare in i sjukdomstillståndet både 
fysiskt och psykiskt och det blir allt svårare att bryta sig ur detta destruktiva 
beteende. 

Svälten i sig och det den gör med fysiskt med en kropp tror jag också spelar en 
väldigt stor roll till att någon fastnar i anorexin och inte klarar av att bryta det 
sjuka mönstret. En kropp fungerar inte normalt då den svälts. Allt går på 
sparlåga på grund av energibristen, vilket i sin tur skapar depressioner, 
tvångstankar, oro och ångest och gör att en drabbad individ inte kan bryta sitt 
destruktiva beteende. Här gäller bara en sak, mat och energi. Detta behövs för 
att individen överhuvudtaget ska kunna arbeta och komma till rätta med det som 
är den egentliga grunden till varför allt började. Däremot tror jag inte på det 
som vissa förespråkar, att mat är det enda botemedlet. Bara någon börjar äta och 
går upp i vikt och stannar där, så försvinner alla anorektiska symptom och man 
är frisk igen. Detta räcker en bit men inte ända fram, då jag anser att risken för 
återfall är väldigt stor om man inte hjälper den drabbade individen till rätta med 
hur hon ska hantera alla sociala krav som hon upplever att hon måste uppfylla.  

Snabba insatser tidigt i insjuknandet, där det i första hand går ut på att få den 
drabbade att börja äta igen och att man sedan undviker att stämpla och därmed 
stigmatisera individen, är det bästa sättet att hjälpa någon att bryta sig ur 
anorexin. Istället för att leda individen till att identifiera sig med anorexin, så 
måste man hjälpa henne att söka efter en ”essens” till det sanna jaget.  Det jag 
som hon i sitt insjuknande har tappat bort. Påpeka och tala om beteenden som 
härstammar från hennes friska jag istället för att påpeka sådant som är typiskt 
anorektiskt. 

5.4 Anorexi och socialpsykologi 

Mina erfarenheter och den uppfattning om anorexi som dessa gett mig enligt 
ovan, kan kopplas till och jämföras med tidigare forskning och dess resultat 
inom socialpsykologin. Jag har valt att med den symboliska interaktionismen 
som redskap försöka tolka mina egna upplevelser, min biografi och identitet 
som anorektiker. 

I följande avsnitt gör jag en redogörelse om människans uppfattning av 
verkligheten utifrån den symboliska interaktionismen. Denna redogörelse 
kommer därefter att kopplas till min egen tolkning av ovan beskrivna 
erfarenheter och därefter jämföras med fallstudier av verkligheten. 
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6 Hur människan uppfattar sin verklighet 

6.1 Historiska och kulturella skillnader 

Den verklighet som en individ upplever just nu och just här skiljer sig från en 
annan individs upplevda verklighet i en annan tid och på annan plats. Relationer 
mellan människor i en viss tid och på en viss plats är en grundläggande faktor 
som avgör vilket beteende som är normalt och som skapar den uppfattning, den 
förförståelse och de förutfattade meningar som vi har om vår verklighet. Vad 
som uppfattas som normalt och avvikande är kulturellt, historiskt, socialt20, 
politiskt21 och situationellt22 relativt.  

Vi som lever i Sverige har inte i alla avseenden samma normer, värderingar och 
förväntningar på hur man bör bete sig i olika situationer som människor i andra 
länder med andra kulturer. En semesterresa utomlands till exempel kan ge oss 
ett ”hav av konstigheter” som vi inte är vana med. Vi kan träffa människor som 
beter sig helt annorlunda mot oss i jämförelse mot hur vi blir bemötta hemma i 
Sverige. Vissa beteenden ses dock som universella. Det kan vara avvikelser som 
att skada eller döda andra människor eller att stjäla från andra människor.  

Normer i form av förväntningar på beteende och värderingar skiljer sig också 
över tid. Individer från olika tidsåldrar upplever verkligheten olika. Johan 
Asplund beskriver, med anknytning till Norbert Elias civiliseringsteori, i sin 
bok Tid, rum, individ och kollektiv (1993) hur vi människor idag starkt skiljer 
oss från våra förfäder i bondesamhället i många avseenden gällande vårt 
förhållande till oss själva och gentemot andra. Vi har med hjälp av våra seder 
och bruk blivit mer civila, individualiserade och disciplinerande av oss själva, 
vår kropp och vårt agerande och dessutom mer uppmärksamma och känsliga på 
andras beteende.  

Allmogemänniskan i det traditionella bondesamhället hade inte samma distans 
till andra, djur, människor och sig själv, som vi har idag. Hon sov tillsammans 
med djuren, delade bostadsrum med andra än familjen, åt med sina händer, 
spridde inre kroppsvätskor som spott och avföring på offentliga platser, tvättade 
sig inte lika ofta som idag och så vidare. Asplund menar att utvecklingen av 
seder som skett har gjort oss till självständiga individer, individualiserade och 
distanserade från varandra. Samtidigt är det en omöjlighet för den självständiga 
och individuella människan att existera utan att hon ingår i ett kollektiv med 
gemensamma normer, seder, som bestämmer hur människan ska vara och bete 
sig. Utan social interaktion med andra kan inte normer och seder skapas. 

Individualiseringen och frånskildheten innebar ökad kontroll av vår egen kropp, 
vad som är jag och du, mitt och ditt23. Vi kontrollerar numera och gör en 
skillnad mellan vårt yttre och inre i våra kroppar. Allt som finns inne i våra 
kroppar ska också stanna där så länge som vi är tillsammans med andra 
människor. Vi har toaletter med lås där vi gör våra behov, vi spottar inte hur 
som helst och vi talar inte ens om våra inre behov hur som helst. Handlingar 
som allmogemänniskan inte ens tänkte på att kontrollera. Vårt huvud har genom 
sedernas utveckling allt mer tagit över kroppens spontana drifter, impulser och 

 
20 T.ex. mellan klasser, strata i ett specifikt samhälle. 

21 T.ex. beroende på vilka värderingar som dominerar i en ideologi. 
22 T.ex. på gruppnivå i specifika situationer och kontexter. 
23 Asplund 1983:123ff 
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behov. Vi har utvecklat ett ”smutsigt” förhållande till kroppens naturliga drifter 
och behov.  

Att inte kunna kontrollera det som finns inuti kroppen i form av t.ex. 
kroppsslem, olika kroppsvätskor, avföring och så vidare är att vara smutsig och 
att vara smutsig är detsamma som att inte sköta sig eller vara något av en sämre 
människa i dagens samhälle. Det är fult och fel. Smutsiga är de utslagna i 
samhället, till exempel alkoholisterna i stadens parker eller de som hör till det vi 
ser som en lägre samhällsklass. Lågavlönade arbeten är också ofta ”smutsiga” 
på något sätt. Som till exempel hemvårdaren som tar hand om äldre människors 
inre kroppsvätskor eller städerskan som tar hand om andras smuts. Den feta 
människan är också ”smutsig”. Han eller hon svettas och orkar inte på samma 
sätt, vilket gör att han eller hon anses smutsigare än andra.  

Asplund refererar till Douglas (1978 s.141 ff)24 som menar att renheten har med 
sanktioner att göra. I ett samhälle utan kroppsliga sanktioner som bestraffning 
då människan bryter mot samhällets normer, blir den kroppsliga renhållningen 
en komplementär eller alternativ kontrollform. 

I vilken social situation man befinner sig i är ännu en avgörande faktor för 
individens agerande. En kvinna kan vara en busig mamma som älskar att ha 
vattenkrig med sina barn när hon är tillsammans med sin familj och nästa dag 
kan hon sitta på ett viktigt möte med sina arbetskamrater med en allvarlig och 
hård min som ger uttryck för att hon är karriärkvinnan nummer ett, som offrar 
sitt liv för sitt arbete. Kvinnan både talar och agerar annorlunda till sina barn än 
mot sina arbetskamrater. 
6.1.1 En begränsad verklighetsuppfattning 

Den sociala påverkan som skapar vårt sätt och beteende, vår förförståelse och 
våra förutfattade meningar om vår verklighet gör oss som individer blinda för 
sådant som sker utanför denna. Den verklighet som vi lever i är så självklart för 
oss och leder till att vi inte tänker ett steg till, att det skulle kunna vara på något 
annat sätt än det vi upplever här och nu.  

Då vi gör undersökningar om olika sociala fenomen, så som i detta fall med 
denna uppsats, i vårt samhälle är vår förförståelse ett hinder och problem i 
sammanhanget. Detta gör i många fall att vi hör och ser det vi ”vill” och som vi 
tidigare lärt in, som en bekräftelse på att det samhälle som vi känner till 
fortfarande finns. Vi upplever ibland saker på ett visst sätt och så starkt och 
intensivt att även om vi i olika sammanhang får fakta som strider mot vår 
upplevda verklighet kommer att tolka det så att det bekräftar vår förförståelse.  

Då man beskriver sin egen förförståelse, på det sätt som jag gör här och tidigare 
i denna uppsats, kan göra det lättare att vara mer objektiv även om det aldrig går 
att helt komma ifrån sina egna kunskaper och erfarenheter. Beskrivningen av 
förförståelsen leder till en större medvetenhet om att den faktiskt finns där, 
vilket förhoppningsvis leder till ökad eftertänksamhet och bättre objektivitet i 
undersökningsmomentet, där data samlas in genom att ställa frågor och där svar 
kodas av mig som undersökare.   

Hur vi uppfattar vår verklighet och hur vårt beteende formas av våra tolkningar 
och attribueringar studeras av socialpsykologin. Socialpsykologin kan 
definieras som ”en vetenskap som studerar interaktionen mellan människan och 
hennes sociala omgivning”25. Varför någon utvecklar anorexi kan kanske 
förstås bättre genom att studera hur och varför vi människor uppfattar 

 
24 Asplund 1983:135 

25 Svensson 1992:13  
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verkligheten som vi gör. Min ambition här är att använda den symboliska 
interaktionismen för att försöka få en förståelse för hur och varför ett 
anorektiskt beteende utvecklas. 

6.2 Den symboliska interaktionismen 

Den symboliska interaktionismen utgår ifrån samspelet mellan människan och 
den sociala verkligheten. Ur detta samspel ”föds” verkligheten och ”jaget” på 
samma gång. Varken individen eller verkligheten är något fixerat eller statiskt 
utan i ständig omvandling och förändring genom det dynamiska samspelet 
mellan människan och hennes närmaste sociala omgivning här och nu. 
”Verkligheten” är alltså socialt konstruerad. Hur en människa subjektivt tolkar 
och definierar sociala situationer är avgörande för hennes reaktion och agerande 
vid ett visst tillfälle. Verkligheten är alltså inte från individens perspektiv 
objektiv. 

Mitt egna exempel på detta: 
Karin, en anorektisk flicka som tränar och tävlar i långdistanslöpning, 
har till en början fått en enorm kick av sitt svältande och minskningen i 
vikt. Resultaten på tävlingarna har blivit bättre. Men så vänder det 
plötsligt och Karin börjar gå bakåt. Hon presterar sämre och sämre och 
känner enorm ångest varje gång hon ställer sig på startlinjen för att 
tävla. Hennes identitet som löpare är hotad och hela hennes värld håller 
på att rasa samman. Om hon inte kan springa och prestera resultat som 
visar att hon är någon, vem är hon då? Ingen?   

En dag går det inte längre. Karin bryter tävlingen redan efter 100 meter 
då hon känner att hon inte kan springa så som hon brukar denna dag. 
Bara efter några timmar känner hon en enorm ångest över att ha brutit 
tävlingen. Det var också ett misslyckande. Vad tror alla andra nu? 
Samtidigt känner hon sig livrädd för att ställa sig på startlinjen igen. 
Hon talar med sin tränare om sin ”skräck” för att tävla. Kanske ska hon 
försöka springa motionsloppet nästa helg istället för den större 
inplanerade tävlingen där hon syns. Motionsloppet kan hon ju vinna och 
då också få en chans att träna på att tävla. Tränaren, som naturligtvis 
märkt att Karin mår dåligt och har gått ner en hel del i vikt, ställer då 
frågan ”varför tävlar du egentligen”? Hans avsikt med att ställa frågan 
var att få Karin att tänka efter om hon verkligen tycker att det är roligt 
att tävla eller om hon bara gör det för att det finns där som ett tvång. 
Något hon måste för att duga inför sig själv. Hans ambition är att i 
första hand få dem han tränar att ha så roligt som möjligt då de springer.  

Karin som faktiskt just tävlar för att det är ett tvång, hon är ju ingen 
annars, och inte alls roligt längre, uppfattar inte alls tränarens fråga som 
avsikten med frågan var från tränarens perspektiv. Hon uppfattar frågan 
som ett ytterligare bevis på att hon håller på att förvandlas till ingenting, 
att hennes tränare inte längre vill ha henne med i klubben och träna 
henne. Hon vill ju ändå inte springa de stora tävlingarna som hon tränat 
för utan ett motionslopp istället. Ska hon hålla på och springa sådana 
tävlingar är det ju lika bra att hon lägger av helt. I alla fall behöver hon 
inte någon tränare. Karins krav på sig själv höjs ytterligare och också 
ångesten för att tävla. Detta resulterar i att Karin börjar träna ännu mer 
än tidigare och hennes anorektiska och redan svaga och utbrända kropp 
tar ännu mer skada och Karin sjunker längre ner i anorexi. 

Tränarens avsikt att få Karin att tänka efter, få henne att hitta tillbaka 
till glädjen i löpningen och hjälpa henne, uppfattades av Karin som att 
hon misslyckas helt med hela sig själv och som resulterade i ökad 
prestationspress och krav på sig själv, vilket förde henne mot mer 
ångest ännu mindre glädje med löpningen. 
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Exemplet och synsättet kan liknas vid det s.k. ”Thomasteoremet”26, vilket lyder: 
”Om människor definierar situationer som verkliga så blir de verkliga i sina 
konsekvenser.” 

Karins definition av verkligheten är att hon är någon då hon springer och 
presterar resultat på tävlingar. Hon identifierar sig med löpningen hon är 
löpningen. De för Karin signifikanta andra, tränaren, hennes föräldrar, vänner 
m.fl. ger henne positiva bemötanden då resultaten är bra. Detta ger Karin 
ytterligare bekräftelse på att hon är någon då hon springer bra. Bekräftelsen är 
en sorts belöning, något bra. Uteblivna resultat leder till utebliven bekräftelse i 
form av uteblivna gratulationer, vilket Karin ser som ett straff, något dåligt. Hon 
blir inte sedd. Hon är inte duktig nog. Karin definierar hela sin livssituation, sig 
själv som människa, efter hur hon presterar i löpningen. Eftersom Karin också 
agerar efter sin definition, tränar mer, pressar sig ytterligare för att hon måste bli 
bättre löpare för att kunna vara människa, så blir definitionen en verklighet för 
Karin. 
6.2.1 George Herbert Mead 

Den tidigare redogörelsen och tesen om att anorexi bottnar i en process som 
startar redan då en individ föds kan förklaras med hjälp av filosofen och den 
symboliska interaktionismens stora förgrundsgestalt, G H Meads teori om 
jagmedvetandets ursprung. Meads sätt att se på människans uppfattning av sin 
verklighet är att den sker genom något som växer fram i en redan befintlig 
social interaktion och som individen internaliserar genom en 
utvecklingsprocess. En passande inledning till mitt försök att förklara anorexin 
ursprung enligt Meads synsätt är följande tes27:  
”Den sociala interaktionen i tiden föregår och bygger upp det mänskliga medvetandet, 
såväl medvetandet i allmänhet som medvetandet om det egna jaget.” 

Mead menar att ett nyfött barn inte har något medvetande om sitt eget ”jag”, 
utan endast någon sorts outvecklad medvetenhet om omvärlden. Utvecklandet 
av ett medvetande sker genom att barnet går igenom en process genom fyra 
olika stadium28. Det sista stadiet innebär att barnets jagmedvetande är fullt 
utvecklat och att individen då kan tänka sig in i vad andra människor tänker och 
förväntar sig från individen i en viss situation och utifrån det styra sitt 
handlande. Nedanstående redogörelse ska jag anknyta till min undersökning i 
ett senare skede som en tolkningsgrund för att förstå mina intervjuobjekts 
berättelser. 

6.2.1.1 Människans utvecklande av sitt medvetande 

Det första stadiet i denna process kallar Mead för förberedelsestadiet. Då barnet 
växer och utvecklas lär det sig också att urskilja objekt i sin närmaste 
omgivning, barnets hela verklighet. Detta sker genom att de människor som 
barnet möter i sin första levnadsperiod ständigt gör återkommande handlingar 
som barnet internaliserar. På det sättet lär sig barnet hur man gör med en viss 
sak till skillnad från ett annan. Barnet lär sig att urskilja objekt. 

Ett exempel på detta är hur ett barn lär sig urskilja en lampa från andra föremål. 
Varje kväll rör barnets mor vid lampan bredvid barnets säng så den släcks och 
det blir mörkt. Varje morgon upprepar modern handlingen så lampan tänds och 
det blir ljust. Detta agerande är ständigt återkommande och barnet lär sig utifrån 

 
26 Svensson 1992:65 
27  Svensson 1992:69 
28 Trost m.fl. 1999:60 
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moderns handlande att det är ”så man gör med just detta ting”. Modern uttalar 
återkommande ordet ”lampa” då hon släcker och tänder. Barnet lär sig att 
förknippa det verbala uttrycket ”lampa” med just objektet lampa och vet att det 
handlar om objektet bredvid barnets säng när ”lampa” uttrycks. ”Lampa” har nu 
blivit en signifikant symbol29 för barnet, d.v.s. ordet ”lampa” symboliserar 
föremålet ”lampa” och att detta föremål skiljer sig från andra föremål. Modern 
och barnet har nu nått intersubjektivitet omkring symbolen för lampa, med 
andra ord en gemensam definition av situation, vilket betyder att de kan 
kommunicera omkring detta objekt som något utanför dem själva. Nästa steg är 
att objektgöra sig själv, barnet upptäcker att det har ett ”jag”, som det kan 
hantera som ett ting utom sig självt. 

Barnet lär sig urskilja sin egen kropp från andra objekt, men att kroppen 
dessutom skiljer sig från andra objekt eftersom barnet kan styra över den med 
viljans kraft. Om barnet vill att armen ska lyftas så lyfts armen. Lampan vid 
barnets säng kan ju däremot inte tändas eller släckas bara för att barnet tänker 
sig det, utan måste ske genom att någon utför en handling med lampan. 
Medvetenhet om den fysiska kroppen och att det med viljan går att få kroppen 
att röra på sig är grunden till jagmedvetandet. För att vidare utveckling ska ske 
krävs interaktion med andra människor. Nu kommer barnet så smått in i det 
andra stadiet i utvecklingsprocessen, vilket Mead kallar för lekstadiet. 

Barnet lär sig här att en viss vokal gest, ett verbalt uttalande, syftar på barnet. 
Denna verbala gest är barnets namn och barnet lär sig att lystra när gesten 
uttalas. Barnets namn blir en signifikant symbol eftersom både barnet och andra 
syftar på just barnet då gesten uttalas. Barnet börjar därefter så smått själv tala 
och se på världen mer nyanserat. Det lär sig att successivt se på omvärlden med 
andras perspektiv eller inse att andra kan ha ett annat perspektiv än barnet själv. 
Barnet börjar i sin lek ta andras roller, till exempel leka mamma och pappa. Ett 
s.k. rollövertagande, en empirisk dimension, erövras i detta stadium av barnet. 

Det tredje stadiet som barnet uppnår är spelstadiet. Nu har barnet lärt sig att 
vissa regler gäller vid vissa tillfällen, att det finns en social ordning. Ett system 
av regler för vad man ska/får göra och inte, vad man ska tycka och inte. Till sist 
uppnår barnet slutstadiet, förmågan att tänka sig en generell norm och moral 
som styr beteendet genom förväntningar. Mead kallar denna dimension för ”den 
generaliserade andre. 

Den generaliserade andra innebär att individen kan se och styra sig själv 
objektivt utifrån hur personen uppfattar att samhället/gruppen i den närmaste 
omgivningen förväntar sig att han eller hon ska agera. Individen kan sätta sig in 
i hur någon annan tänker och uppfattar situationen. Människans medvetande tar 
alltså makten över hela individens tänkande och agerande. Människan agerar 
därefter enligt sin uppfattning om hur han/hon ska bete sig just här och nu. Ett 
slags moraliskt imperativ styr. Socialisationen och uppväxten, 
utvecklingsprocessen i sin helhet, formar individens uppfattning om hur andra 
uppfattar honom/henne. 
6.2.1.2 Det tudelade jaget 

Med utgångspunkt i C.H. Cooleys begrepp the looking glass self, 
”spegeljaget”30, så lägger Mead till en dynamisk aspekt och menar att det 
färdigutvecklade jaget består av ”två delar”, ”I” och ”Me”. ”Me” är detsamma 

 
29 En signifikant symbol innebär för Mead att en viss ”gest”, något man gör eller säger har 
samma innebörd för den som säger (verbal gest) eller gör något som för den som hör eller ser 
gesten. Vårt språk är exempel på signifikanta symboler med gemensam mening. 

30 Cooley 1902: 179-185, 259-260 
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som spegeljaget. Genom att lägga till ”I” i den dynamiska aspekten så undviker 
Mead en socialdeterministisk teori31 i the looking glass self. Jagets två delar är 
en förutsättning för att en individ ska kunna sätta sig in i hur andra tänker, 
tycker och vilka förväntningar som råder i en viss situation. Genom att göra 
detta rollövertagande kan individen därefter styra sitt eget beteende efter vad 
situationen kräver. 

 ”I” är den del av medvetandet som är den spontana och behavoristiskt 
inspirerande responsen på stimuli i omgivningen och agerar totalt efter impulser 
om inget bromsar och stoppar upp. ”I” är i en teoretisk bemärkelse subjektet 
som ”Me” objektivt vakar över genom att definiera en viss situation och därefter 
”tala om” och leda ”I” till ett accepterat agerande just då. ”I” reagerar impulsivt 
och ”Me” leder responsivt rätt. Man kan säga att ”Me” hela tiden kapslar in ”I” i 
sin ”kropp” där alla normer och värderingar finns. Så fort ”I” blir medveten om 
gällande normer och värderingar blir ”I” en del av ”Me”. ”I” skapar utveckling 
eftersom den inte kan styras av ”Me”, bara bromsas så att handlingarna blir 
socialt accepterade. Acceptans innebär dock inte att gällande normer härmed 
blir orörda. Impulsiviteten som finns i ”I” bidrar till ständig förändring av 
samhällsnormerna på strukturell nivå. ”Me” bromsar och fångar upp ”I”, men 
stoppar inte impulsen helt. Mead undviker härmed den socialdeterminism som 
Cooleys spegeljag leder in mot. 

”I” och ”Me” tillsammans skapar alltså en dynamisk utveckling av människans 
medvetande om sig själv genom den symboliska interaktionen. Dessa två delar 
bildar vad Mead kallar för ”the self”, ”självet”32. Medvetenhet om ”the self” gör 
det möjligt för en individ att urskilja sig själv från andra. 

Denna process, hur människan utvecklar ett jagmedvetande och till sist kan 
bilda en uppfattning om den generaliserade andre och har ett fullt utvecklat 
tudelat jag är kan kopplas till min tes om hur och varför någon utvecklar ett 
anorektiskt beteende. 
6.2.1.3 Symbolisk interaktion och anorexi 

Den miljö och de människor som ett nyfött barn kommer i kontakt med sin 
första tid som människa är denna individs hela sociala verklighet och 
medvetande. Denna lägger grunden till ett senare fullt utvecklat medvetande 
och tas med in i den större sociala verklighet som barnet därefter möter. Ett 
ständigt utvecklande och en dynamisk process som pågår livet ut för 
människan, eftersom hon hela tiden kommer i kontakt med nya miljöer, möter 
nya människor, ställs inför nya krav och förväntningar33. Denna utveckling av 
en allt större verklighet som hela tiden möter individen bygger på och utvecklar 
individens tidigare medvetandenivå både gällande ”hur man ska vara och bete 
sig generellt”, signifikanta symboler (normer) som gäller för alla, samt hur 
personens unika jag, jagmedvetenheten, ska vara.  

Jag anser dock att människas tidigaste verklighetsuppfattning alltid finns kvar 
och är det som gör att den unika människan alltid kommer att vara en viss 
person som är på ett visst sätt. En människa har skapat sig en identitet i och med 
sitt ”jagmedvetande” och är på ett visst unikt sätt som skiljer individen från 

 
31 Determinism innebär att människors vilja inte är fri utan en konsekvens av de sociala 
samhällsstrukturernas utseende. I detta fall skulle människan helt vara resultatet av de speglingar 
som hon har med i sin biografi, men den spontana impulsen hos ”I” undviker denna position.  

32 Cuff m.fl. 2003:128 
33 Helkama m.fl. 2000:307 ff 
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andra och som är signifikant för både personen själv och andra i personens 
närhet. Konsekvensen av detta är att en människa som är färdigsocialiserad som 
vuxen är svårare att påverka och förändra än vad ett barn är.34  

Ett antagande som kan göras av ovan stående redogörelse är att en individ som 
kommer från en högpresterande familj med höga krav på sig själva, ställer 
samma sorts krav och förväntningar på sig själv och i ett senare skede på sitt 
barn. Barnet lär sig att det ska vara duktigt, skötsamt, göra som det blir tillsagt 
utan att föräldrarna bokstavligt med verbala uttalanden säger detta till barnet. 
Inlärningen sker ändå genom den symboliska interaktionen som utvecklar 
barnet till den individ som det är och blir. Det är en överföring som sker i 
generationer av de ideal som präglat föräldrarna, den s.k. ”traditionen” går i arv.   

Genom att barnet ser sin mor arbeta mycket, städa mycket och vara duktig i allt 
hon gör samt att hon samtidigt utstrålar något negativt då hon inte arbetar 
mycket, inte städar mycket och är duktig, ger en uppfattning om att det ”är så 
det ska vara”. Barnet lär sig också att det är duktigt genom att vara skötsam och 
göra precis som de vuxna vill att barnet ska göra, för det ger en sorts belöning i 
form av uppskattning och betyder ”duktigt och bra jag” och som sker genom de 
positiva speglingar som barnet gör i sina rollövertaganden. Då barnet sedan 
kommer i kontakt med och möter allt större sociala verkligheter som dagis, 
skola, fritids, andra familjer och så vidare, lär det sig undan för undan hur det 
ska vara för att vara duktig vid olika situationer och tillfällen, beroende på vilka 
andra människor det möter. Här kan man tala om ”över- och underordning”.  

De människor som är signifikanta andra för barnet är de som bestämmer och 
normerar barnets agerande. Genom att följa normerna agerar barnet enligt 
konformitet, vilket belönas genom till exempel socialt gillande. Att inte följa 
normerna innebär avvikelse och därmed sanktioner i form av olika straff, till 
exempel socialt ogillande eller uteslutning ur en social grupp. Det är viktigt för 
barnet att följa de för barnet signifikanta andras vilja för att bli accepterat och 
omtyckt.  Barnet generaliserar signifikanta andras definition av en viss situation 
och agerar efter denna generalisering, då det i klartext faktiskt inte kan välja 
någon ”annan” socialisation än den som erhålls. 

En anorektiker är enligt min hypotes ofta ett barn som utvecklat ett 
jagmedvetande med höga krav och förväntningar på sig själv. Personens 
självuppfattning är att han eller hon är någon som alltid uppfyller dessa krav 
och att inte uppfylla dem betyder att inte vara accepterad av andra, vilket 
grundar sig på individens uppfattning om signifikanta andras förväntningar på 
honom eller henne. Kraven på sig själv, att ständigt uppfylla andras 
förväntningar och en stor rädsla för att misslyckas med detta, kan vid en viss 
tidpunkt bli för höga och i konflikt med individens egna behov och egna vilja.  

Individen har tidigare haft hjälp av en yttre styrning i form av signifikanta 
andra, till exempel barnets mor, som har tagit ansvar för de krav som ställts på 
barnet och styrt barnets beteende. Vid en viss tidpunkt i individens utveckling 
ska han eller hon klara av att på egen hand möta och bemästra kraven. Personen 
måste själv veta vad hon ska göra och vad hon ska känna och mena. Den första 
kampen för identitet, självständighet och bemästrande handlar om att lära känna 
sina egna behov.  

Yttre faktorer, som att den sociala verkligheten hela tiden förändras och blir 
större med nya och högre krav samt nya möten med människor och miljöer, kan 
vara en utlösande faktor som gör att individen inte längre klarar av att hantera 

 
34 Med andra ord så närmar jag mig en deterministisk position i så måtto att den primära 
socialisationens resultat äger större inflytande än senare upplevelser och intryck. 



 

   24

                                                     

internaliserade förväntningar och normer. Detta orsakar förvirring eftersom 
personens ”Me”, ständigt strävar efter att göra allt som krävs för att vara 
”duktigt och bra jag”. (utifrån den inlärda uppfattningen om vad ”duktig” 
innebär). Trots förvirring försöker kontrollen av tillvaron ändå behållas och 
individen gör allt för att uppfylla inlärda normer och förväntningar som 
situationen kräver. Individen måste göra ”speglingar” mot andra som ersätter de 
tidigare speglingsobjekten i form av till exempel modern och fadern. De 
ersättande objekten kan till exempel vara kompisarna eller om individen är aktiv 
inom någon idrott. Dessa visar tydligt om ”jag” duger eller inte.  I de fall 
verkligheten inte kan hanteras på ett sätt som uppfyller kraven från den 
internaliserade socialisationen, d.v.s. ”Me” blir resultatet låg självkänsla och 
förlorad självuppfattning.   

Jag tror att ett sätt att försöka hitta tillbaka till en tillvaro som känns 
kontrollerad och strukturerad kan vara en väg mot att utveckla anorexi. 
Individen försöker genom en ökad kontroll av sin egen kropp lösa den konflikt 
som uppstått mellan personens egna behov och vilja och de yttre 
förväntningarna. På grund av bristen i kontakten med sina egna känslor har 
personen blivit en mästare i att förstå och rätta sig efter andra35. Kontroll på 
tillvaron är ju att i första hand ha kontroll på sig själv och sin kropp, där 
kroppen kan bli ett ställföreträdande objekt som kontrollen projekteras på då 
verklighetens alla aspekter är omöjliga att kontrollera.  

Den utvecklingsprocess som jag ovan beskrivit handlar ju faktiskt om hur vi lär 
oss att medvetandet ska kontrollera kroppens handlingar och hur kroppen ska 
vara och göra för att människan ska anses vara bra, duktig och passa in i den 
sociala grupp som hon lever i. Vårt rationella medvetande är starkare än 
kroppens naturliga signaler och kan därmed förneka kroppen dess naturliga 
behov. Den utveckling som skett har också, som Asplund tar upp i sin text om 
sedernas individualisering, gjort att kroppen får ge vika allt mer för vår vilja. 
Kropp och medvetande är inte längre ett, utan vi människor är individer som 
”äger” en kropp som vi ska styra och kontrollera. 
6.2.2 Huvudets makt över kroppen 

Claes Ekenstam skriver i sin artikel Kroppen, viljan & skräcken för att falla: ur 
den manliga självbehärskningens historia, som publiceras i Sociologisk 
forskning 2-3 (1996), om kroppens splittring mellan medvetande och kropp och 
begär. Hur människan kan behärska sin kropp och i det närmaste plåga den 
genom att inte lyssna till kroppens naturliga behov och signaler.  

Ekenstam skriver om en man som i första hand ”levde i sitt huvud” och utsatte 
sig för dödsfara genom livsfarliga aktiviteter och beskrevs som en man med ett 
kyligt och skärpt förnuft. Hans känslor var helt undertryckta. Denne man 
uppsökte en psykolog som gjorde det uppenbart för mannen hur han 
undertryckte sina känslor genom en övning där mannen skulle böja knäna och 
luta sig framåt med hela kroppstyngden vilande mot stortåns bas. Detta klarar 
en hårt tränad idrottsman vanligtvis bara någon minut, men denna man stod och 
höll sig i ställningen i evigheter eftersom han var livrädd för att känslan av att 
falla skulle komma om han lät sig falla ner på knä36. Detta agerande kan 
kopplas till den symboliska interaktionismen, och ses som ett exempel på hur 
samspelet och ömsesidig påverkan mellan individ och omgivning kan lära ett 
barn att differentiera olika impulser och känslor och undertrycka dem.  

 
35 Buhl 1993:68ff 
36 Ekenstam; Sociologisk forskning 2-3 1996:27 
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Ekenstams redogörelse är i första hand en redogörelse om mäns 
självbehärskning eftersom hans antagande är att klyftan mellan medvetande och 
kropp vanligtvis är större hos män än hos kvinnor37. Jag anser att Ekenstam har 
fel i sitt antagande. Det är ju till exempel i högre grad kvinnor än män som 
utvecklar anorexi, vilket också Buhl beskriver, vilket är ett agerande som i hög 
grad undertrycker kroppens signaler och känslor. En kamp varje minut för att 
orka stå emot mat samtidigt som kroppen ska tvingas till att klara av alla av 
medvetandet bestämda aktiviteter. 

Charlotte Buhl beskriver sin bok, Kampen om kroppen, om anorexi, bulimi och 
andra ätstörningar, varför det blir en konflikt mellan de egna behoven och 
andras förväntningar38. Hon menar att genom samspelet mellan barnet och 
signifikanta andra så blir känslor och impulser, som barnet lär sig utskilja i sin 
tidigaste levnadsperiod, så småningom legitima och förståeliga. Men om barnet 
möter förvirrade reaktioner på sina ännu diffusa impulser och får svar som inte 
stämmer på dess behov, lär det sig inte att skilja på olika känslor och det blir 
svårt att förstå kroppens signaler. En dålig kännedom om sin kropps behov och 
impulser leder till ett ökat behov att hålla dem under kontroll. I situationer då 
känslorna i alla fall kommer fram, så uppstår enorm förvirring och ångest för 
individen, som om ”slaget var förlorat” och det inte finns mer att göra. Buhl 
menar att medvetenheten om den egna kroppen har programmerats fel hos 
personer med ätproblem. Centrala signaler som hunger och mättnad har blivit 
otydliga, vilket leder till en känsla av hjälplöshet.  

6.2.2.1 Känslan av förlorad kontroll 

Då en individs upplevda identitet håller på att förloras genom känslan av för 
stora krav som inte längre går att uppfylla och kontrollera så kan individen 
genom ökad kontroll av sin kropp uppleva en känsla av ökad kontroll igen. En 
kontroll som går ut på att inte ge den tillräckligt mat, träna den hårdare, göra 
den smalare och mindre. Anledningen till att individen upplever ökad kontroll 
och ett bättre jag genom att börja svälta sin kropp tror jag kan vara kopplad till 
den kultur som vi lever i. I sin artikel Tjock och vacker- Kvinnlighet och 
kroppsstorlek bland nicaraguanska kvinnor, som publicerades i Sociologisk 
forskning 2-3 (1996) beskriver Anna Johansson på ett intressant sätt mötet 
mellan en västerländsk kvinna (hon själv) och nicaraguanska kvinnor. Här 
krockar två skilda synsätt på hur en kvinnokropp ska se ut. I Nicaragua ses det 
mulliga som något attraktivt och det som representerar kvinnlighet. En smal 
kvinna, som i Nicaragua kallas flacita, ses som ett symboliskt uttryck för 
lidande, antingen som ett oskyldigt offer eller som ett straff.39 Vi matas hela 
tiden av hur vi ska göra för att inte bli tjocka, hur fel det är att inte träna, hur 
mycket mer man orkar då man är smal, hur mycket bättre man blir av att vara 
smal. Konsekvensen av detta blir tjocka människor ofta anses vara latare, 
mindre intelligenta, tar mindre ansvar, att de helt enkelt anses vara ”sämre 
människor” än smala människor. En smal människa däremot är någon som 
anses ha kontroll över sin tillvaro, är arbetsvillig, är intelligent, är sund och 
bra40. Tjocka människor känner sig ofta underlägsna smala människor. Detta 
synsätt är något som vi föds in i den västerländska kulturen och oftast 
internaliserar vi det redan från vår tidigaste inlärningsfas genom 

 
37 Ekenstam; Sociologisk forskning 2-3 1996:28 

38 Buhl 1993:65 ff 
39 Johansson; Sociologisk forskning 2-3 1996:64 
40 Bengs; Sociologisk forskning 2-3 1996:180ff 
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modellinlärning där förebilder utgör exempel. Ett exempel kan vara då barnets 
mor står framför spegeln och tycker att hon behöver gå ner några kilon.  

I vårt västerländska samhälle kopplas också mat ihop som någon sorts belöning. 
Då vi gjort något bra är vi ”värda att äta”. Alltså vi äter inte bara för att det är 
livsnödvändigt för vår kropp om vi ska överleva, utan många gånger måste vi 
först ha kört ett visst träningspass, gjort en viss arbetsuppgift, klarat av olika 
saker innan vi ”får” äta. Steget är inte så långt med detta resonemang till att 
någon som håller på att tappa kontrollen, känner sig misslyckad och värdelös 
också upplever att hon inte är ”värd” att äta. Svälten blir ett straff för att 
kroppen inte gör det huvudet kräver. Än en gång ett exempel på hur kroppen är 
ett ställföreträdande objekt för den kontroll och de krav som medvetandet inte 
kan infria på annat håll. Kropp och medvetande hålls isär och kroppen straffas 
som något utanför oss själva och inte som en integrerande del av en helhet. 
Bristen på förmågan att integrera medvetande och kropp som en helhet kan vara 
grunden för den anorektiska problematiken. Den internaliserade kontrollen 
måste placeras någonstans så länge inte orsaken till symptomet kan angripas.  

Genom att medvetandet tar total kontroll över kroppen upplever individen sig 
ändå duktig. Individen har hittat någon sorts trygghet i det kaos där hon tappade 
kontrollen och upplevde sig misslyckad. En väg mot en fiktiv verklighet, en 
anorektisk verklighet, har därmed inletts, då det inte gick att hantera den 
verkliga sociala verkligheten. Processen som jag beskriver blir därmed mer eller 
mindre determinerad av den socialisation som individen fått. Genom att 
medvetandegöra processen öppnar man också för medveten förändring, d.v.s. 
ett agerande som innebär att man bryter mot de straffande 
föräldrainternaliseringarna. Med detta finns dock förbundet problemet med den 
ångest det innebär att överge föräldrarnas krav. Samma ångest som en gång 
upplevts i verkligheten då man brutit mot föräldrarnas regler upplevs nu på 
samma sätt trots att föräldrarna vare sig är närvarande eller kan kontrollera 
beteendet. Samvetet fungerar som internaliserade föräldrar. Genom att 
ifrågasätta deras moral kan frigörelsen vara möjlig. 

Det som jag har tagit upp så här långt är de ”inre” kraven i form av 
föräldrainternaliseringarna, d.v.s. imperativen för hur ett liv ska levas för att 
göra sig förtjänt av föräldrarnas kärlek. Att i vuxen ålder bryta mot föräldrarnas 
krav betyder ”symboliskt” för jaget att man riskerar en förlust av föräldrarna 
och deras kärlek. En irrationell kvarleva agerar som diktat över den teoretiskt 
sett vuxna individen. 

6.3 Människans identitet 

Sett till de ”yttre” kraven och förväntningarna på oss själva så upptar vem vi är, 
vad folk tänker och tycker om oss, hur vi ska agera och bete oss för att vara 
”bra” och accepteras av andra, få fördelar en stor del av våra sociala liv. Vårt 
ständiga generaliserande av andra, vårt sätt att spegla oss själva i andra och 
därmed kunna se på oss själva från andras perspektiv41 är något vi ständigt är 
upptagna med i vår sociala interaktion. Denna ständiga process är den som gör 
att vi lär oss vilka sociala normer som gäller i den tid och på den plats som vi 
just nu lever i. Vi lär oss, genom den symboliska interaktionen, att leva efter 
dessa normer och de blir till förväntningar från andra (och oss själva) individer i 
samhället och förenade med sanktioner i form av straff och belöning. Straffen i 
detta fall kan vara socialt ogillande från andra, utfrysning, nervärdering eller 
uteblivna fördelar som ges då normerna efterlevs. Belöningarna är de motsatta, 
socialt gillande, högre status som människa och del av olika sociala fördelar.  

 
41 Cooley, C.H. (1902); Human Nature and the Social Order, New York 
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Normerna blir till krav på hur vårt beteende ska styras och hur vi ska agera 
beroende på situation och vilka människor som vi möter. Det finns alltså normer 
av två slag; de externa sociala normerna som gäller för alla samt de interna 
normerna som gäller för en unik person. Interna normer som innebär specifika 
förväntningar från en viss person och som gör att vi skiljer oss åt och som 
formar vår unika identitet. Utan en identitet blir vår tillvaro splittrad och 
kaotisk, men identiteten är heller inte något statiskt.  

På samma dynamiska sätt, i social interaktion med signifikanta andra, som vårt 
jagmedvetande utvecklas och vår identitet skapas, så kan den förändras. 
Identiteten är dock ganska rigid till sitt innehåll i vissa fall. En individs 
barndom och all den socialisering som där gjorts är individens grundligaste jag 
och detta jag följer personen livet ut. Till exempel så kan det vara svårt att få 
någon att byta moral och värderingar genom påverkan, eftersom detta rubbar 
den existentiella grunden för vem man är. Exempel finns hur sekter brutit med 
personer och hur man inom elitförband inom militären gjort detta och sedan 
försökt forma en ny identitet. Detta ofta med på sikt nedslående resultat. 
6.3.1 Identifikation med anorexi 

En person som börjat svälta sig får ofta bekräftelse från andra. Vad bekräftelsen 
innebär kan skilja sig men oftast är den positiv till en början. Kommentarer som 
att personen blivit så smal och fin, hur duktig hon är som kan avstå från godis 
och fika, imponerande över hur hon kan komma i den lilla storleken eller som 
inom idrotten att personen till en början presterar bättre resultat p.g.a. 
viktminskningen kan ge en positiv feedback och en kick till att fortsätta att 
svälta och bli ännu smalare.  

Bekräftelserna ger den svältande en känsla av att hon passar bättre in i den 
rådande kulturen, där hon heller inte längre har föräldrarnas ”övervakning” om 
vad som är rätt och fel. Hon upplever en bättre trygghet i den värld som 
plötsligt blivit så otrygg. Hon är den duktiga som kan avstå från det söta, 
begränsa sitt intag av mat till ett minimum, hålla reda på minsta kalori, gå ner i 
vikt allt mer, komma i minsta storleken och till och med den är för stor, springer 
fortare och fortare för kroppen är så lätt. Plötsligt har hon hittat tillbaka till en 
identitet igen. En identitet som innebär att hon är bra och duktig, men bara så 
länge som hon svälter sig själv och har stenhård kontroll. Identitet kopplas alltså 
starkt till kontroll, utan kontroll ingen egentligen identitet. 
6.3.2 Stereotypa förväntningar 

Det samhälle och kultur som vi tillhör är avgörande för vilka sociala 
grupperingar som människor delas in i som man kan förvänta sig att stöta på. 
Den sociala tillhörigheten är också avgörande för vad som uppfattas som 
naturligt för en individs beteende. Kunskapen om hur det är i ett visst samhälle 
med en viss kultur, gör de möjligt för oss att veta vad vi har att förvänta oss då 
vi besöker denna plats. Det gör att sådant som egentligen är främmande för oss 
och inte tillhör vardagen i den kultur som vi kommer ifrån, ändå inte blir 
konstigt. Vi förväntar oss just ”konstigheter”.  

Besöker vi till exempel Egypten så förväntar vi oss att det ska vara en hierarkisk 
ordning bland de arbetande och att man inte kan be receptionisten om 
arbetsuppgifter som ligger under hans grad eller städpojken om sådant som 
ligger över hans befogenheter. Dessutom ser vi inget konstigt med att det endast 
är män som arbetar och att kvinnorna hålls borta från allt utanför hemmet. 
Skulle en kvinna mot all förmodan visa upp sig i turiststråken så blir vi 
förvånade om hon inte kommer inlindad i stora sjalar och är totalt dold samt att 
hon har en manlig följeslagare vid sin sida. 
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På samma sätt fungerar vi i vår egen sociala verklighet som vi lever i. Vi har 
vissa stereotypa förväntningar beroende på vart vi kommer och vem vi möter. 
Dessa stereotypa förväntningar om någon i en viss miljö grundar sig på vilken 
social gruppering individen tillhör, vad vi vet om personen sedan tidigare 
(historia och biografi) samt i vilken sorts miljö som mötet sker. De stereotyper 
som vi har om människor tillhörande en viss social gruppering gör att vi 
förväntar oss ett visst beteende från en person innan vi ens träffat personen i 
fråga.  

Författaren och sociologen Erving Goffman42 beskriver hur vi genom de 
stereotypa föreställningar som vi har av en individ ger denna en virtuell 
(skenbar) identitet. Det fungerar på samma sätt om vi möter en individ som 
beter sig på ett visst sätt, klär sig på ett visst sätt och så vidare i en viss miljö. 
Utifrån detta första intryck som vi får av personen kategoriseras han eller hon 
som tillhörande en viss social grupp. Denna process kallas för ”definition av 
situation”43 och sker för att skapa intersubjektivitet mellan individer på en viss 
plats en viss tid. Genom att definiera situationen ges möjlighet till ett ömsesidigt 
samförstånd om hur man ska agera. 

Den virtuella identiteten kan skilja sig från hur personens faktiska identitet 
egentligen är. Goffman talar om hur människor genom de stereotypa 
förväntningar som vi har om andra kan klassa andra individer som avvikande då 
den virtuella identiteten skiljer sig från den faktiska. Vad gäller anorexi, så kan 
denna sociala process få en individ som är på väg att insjukna i anorexi bli ännu 
sjukare bara genom att stämplas som just anorektisk. 

En tunn liten flicka som sitter och petar i maten i skolmatsalen och som snabbt 
efter avslutad lunch slinker in på toaletten kan göra att misstankar väcks hos 
andra eleverna och lärare som iakttagit detta. Detta beteende hos en flicka i ett 
land som Sverige i början på 2000-talet, där det smala och tunna idealet är det 
som gäller, stämplas snabbt som att hon har, om inte anorexi, så i alla fall någon 
sorts ätstörning. Detta grundas på hennes virtuella identitet. I själva verket 
kanske denna flicka inte alls har anorektiska problem, men stämplingen innebär 
att ”andra” tilldelar henne en negativ identitet och vissa stereotypa 
förväntningar på flickans beteende ställs. Förväntningarna från ”andra”, 
stämplingen, blir så starka att individen övertar och identifierar sig med den 
tilldelade statusen och börjar agera i enlighet med rollen trots att det strider mot 
hennes faktiska identitet. Detta resulterar i en sekundär avvikelse44. 

Ett annat exempel är hur stämplingen kan göra en anorektisk person som 
utvecklat anorexi till en viss nivå ännu sjukare. En anorektisk flicka som tas till 
läkare av sina föräldrar därför att hon magrat, vägrar att äta normalt, har blivit 
ertappad med att gömma mat samt att kräkas efter middagarna med familjen, får 
diagnosen anorexi av läkaren. Diagnosen i sig gör klart för alla att denna flicka 
är sjuk i anorexi, ingen behöver inte längre bara gå och ha misstankar. En 
anorektisk flicka vet alla hur hon ska behandlas och hur hon beter sig. Flickan 
får i och med diagnosen vissa anorektiska krav på sitt beteende att uppfylla. 
Anorektiska ageranden som hon innan hon fick diagnosen inte använt sig av.  

Det förväntas att hon ska räkna varje kalori som hon sätter i sig eller att hon har 
full kontroll på varenda tugga som hon äter samt att hon motionerar 
tvångsmässigt för att gå av sig alla kalorierna. Flickan som innan hon fick 

 
42 Goffman 1963:11ff  

43 Helkama m.fl. 2000:62 

44 Lemert 1951 
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diagnosen inte ens vetat om vad en kalori är för något, att de är ett mått på 
människans energiintag respektive uttag. Plötsligt börjar flickan kontrollera sig 
själv hårdare än tidigare då det bara gällde att hålla en viss kontroll: att äta lite. 
Flickan börjar räkna kalorier och vet exakt hur många hon stoppar i sig och gör 
av med under en dag. Detta sker genom stämplingsprocessen av andra, vilken 
också är en social interaktion där flickan lär sig hur hon ska bete sig eftersom 
hon är anorektisk. Identiteten som är satt blir så naturlig för alla, inklusive 
henne själv. Själva processen gör att hon ”blir” hon anorexin. 
6.3.3 En anorektikers attityd till sig själv 

En uppfattning är ofta att en anorektiker, bara hon får svälta, är en lycklig 
person med hög självkänsla. Så är det dock inte. Svälten i sig medför att 
personen blir deprimerad och ser sig själv i ett negativt perspektiv, vilket också 
gör att svälten fortsätter. För någonstans finns tron ”att blir jag bara tillräckligt 
smal så blir jag också lycklig”. ”Smala människor är lyckliga och bra 
människor”, en socialt inlärd uppfattning förmedlad av bilder, sociala 
konstruktioner och diskurser i media. Alla människor, även en anorektiker, vill 
leva i en lycklig och harmonisk tillvaro. I en kultur där överviktiga placeras i en 
utgrupp så disciplineras också ”normala” för att inte falla ner i den 
stigmatiserade gruppen, d.v.s. en hel civilisation har satts på diet, kanske vår 
epoks starkaste disciplinering. En strukturell förklaring till anorexi pekar på 
företeelsen som ett välfärdsproblem. 

Enligt Festinger45 så strävar människor alltid till att sätta sig själv i så 
fördelaktigt ljus som möjligt i alla lägen och situationer, en ensidig strävan 
uppåt. Vi gör allt för att stärka vår självkänsla. I situationer som är negativa för 
oss agerar vi för att övertyga oss själva att det inte är oss som individer det 
negativa beror på utan på yttre faktorer. Ett exempel på detta kan vara: 
”Jag blev inte godkänd på tentan, men det beror inte på att jag inte läst utan på att 
läraren formulerat frågorna så illa så att jag missförstod helt vad han överhuvudtaget 
menade. Det är helt lärarens fel att jag inte blev godkänd. Han måste lära sig skriva 
tydligare om han ska fortsätta vara lärare.” 

Man kallar det för attributionsfel i eget intresse. Vi försöker också genom att 
jämföra oss med andra hela tiden hitta positiva saker med det som rör oss: 
”Jag borde inte träna då jag har ont i foten, men jag är i alla fall inte lika dum som hon 
som försökte springa Stockholm Marathon med ett löparknä.” 

Felattributionen har dock två funktioner. Den fungerar i negativt syfte för den 
som är deprimerad och sänker därmed självkänslan i stället för att höja den som 
i exemplen ovan. En deprimerad förklarar alla sina misslyckande och negativa 
agerande som något som beror på personen själv, dess permanenta personliga 
egenskaper, en s.k. inre attribuering: 
”Anledningen till att jag inte blev godkänd på tentan beror på att jag är så värdelös och 
inte kan tänka på det sättet som krävs för att lösa uppgifterna. Jag klarar inte av denna 
kurs överhuvudtaget.” 

”Ingen ville dansa med mig på festen igår kväll. Men det är inte så konstigt. Ingen vill 
väl dansa med någon som är så tjock och ful som jag och dessutom låter allt jag säger 
så väldigt dumt och korkat. Jag skämmer alltid ut mig så fort jag är ute bland andra 
människor.”  

Felattributionen gör att den deprimerade blir ännu mer deprimerad. Hos en 
anorektiker, som har samma symptom just p.g.a. depressionen som orsakas av 
svälten, blir detta en nedåtgående spiral i en allt sjukare tillvaro. I och med att 

 
45 Helkama m.fl 2000:317; Svensson 1992 
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självkänslan hela tiden sänks blir kontrollen hårdare, svälten ännu värre och 
vikten ännu mindre. En anorektikers upplevelse av sig själv som värdelös gör 
att hon fortsätter att kontrollera sig själv hårdare för att någon gång uppnå det 
ultimata, bli smal, lycklig och bra. Men hon kommer aldrig dit, hon får bara allt 
sämre självkänsla och blir ännu mer deprimerad. Anorexin i sig själv, svälten, 
blir här boven i dramat. 

6.4 Sammanfattning 

Vem vi är och hur vi utvecklas till att bli är en social process i interaktion med 
andra i en specifik miljö som pågår genom hela våra liv från att vi föds. 
Dynamiken mellan det inre och det yttre som ständigt pågår påverkar oss som 
individer olika och vi genomgår alla olika utvecklingsprocesser. Hur vi hanterar 
vår sociala verklighet och de förväntningar som ställs på oss som unika 
människor beror till stor del på den miljö som vi är uppväxta i och är vana med. 
Anorexi enligt denna teori är i högre grad beroende på sociala faktorer än på 
psykologiska kopplade på individen som organism. 

Härmed följer redogörelsen av min egen undersökning som jag kommer att 
jämföra med den ovan beskrivna teoretiska förförståelsen. Jag inleder med att 
beskriva vilken metod som jag använt mig av och hur jag gått till väga. Därefter 
följer analyser av undersökningen samt resultatet som jag kommit fram till. 
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7 Metod 

7.1 Design 

Jag har i min empiriska undersökning valt att göra intervjuer och till viss del 
deltagande observation som datainsamlingsmetod. Jag har använt mig både 
induktiv och deduktiv metod då jag jämfört min förförståelse mot verkligheten.  
Min förförståelse är av två slag, vilket jag skall utveckla nedan: 

1) Mina egna erfarenheter i form av upplevelser och kunskap, baserad 
bland annat på min egen sjukdomstid, som jag fått under årens lopp. 

2) En teoretisk förförståelse som är ett förslag på hur anorexi kan placeras 
in i ett socialpsykologiskt sammanhang och därmed förstås och kanske 
också förklaras enligt detta synsätt. 

Tillsammans utgör dessa två slag av förförståelse min totala förförståelse som 
jag har med mig och utgår ifrån i min empiriska undersökning av verkligheten. 
7.1.1 Förförståelsen 

En förförståelse är till hjälp i en undersökning då den kan underlätta till att 
komma fram till nya forskningsområden46. Den som forskar har något att utgå 
ifrån och pröva, vilket kan göra det lättare att organisera hela studien till 
skillnad om man helt oförberedd och slentrianmässigt går ut och försöker finna 
svar. Förförståelsen ger forskaren en bättre möjlighet att hos sina informanters 
svar finna eller inte finna motstånd mot den. Då motstånd uppstår kan nya 
tolkningar bildas och nya frågor uppstår hos forskaren, vilket gör att det kan 
finnas anledning att återkomma till informanten.  

Det kräver dock att forskaren är väl medveten om sin förförståelse och har 
arbetat med att utforma intervjufrågor som ger en möjlighet till att se brister, 
motstånd och liknande hos förförståelsen. Forskaren måste försöka närma sig 
en ”fenomenologisk metod”, vilket innebär att man söker en kunskap som är fri 
från förförståelse och som därmed blir mer sann än min totala förförståelse.  

En undersökning som utgår från en teoretisk förförståelse och där forskaren inte 
arbetat med att medvetandegöra sin förförståelse gör forskaren oftast blind för 
vissa data. Den insikt och medvetenhet som forskaren som individ har för 
något, d.v.s. förförståelsen, är så stark att risken är stor för att forskaren endast 
ser och hör sådant som bekräftar förförståelsen47. 

Genom att beskriva sin förförståelse, så som är gjort i denna uppsats, så 
medvetandegör forskaren förförståelsen även inför sig själv. Det gör det lättare 
att vara mer objektiv i arbetet med utformning av intervjufrågor. Dock går det 
aldrig att helt komma bort från sin förförståelse. Något av den kommer alltid att 
prägla intervjufrågorna samt sättet som frågorna i intervjun ställs på, eftersom 
den är en del av medvetandet.  

 
46 Holmberg 1993:82 

47 Yin 1987:101 
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7.2 Reliabilitet och validitet 

Mitt mål med undersökningen, att uppnå ett resultat som går att använda i 
framtida vetenskapliga undersökningar, kräver att jag har en god validitet i min 
undersökning. Man brukar definiera validitet enligt något av följande tre sätt48: 

1. Överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 
indikator. 

2. Frånvaro av systematiska fel. 

3. Undersökning av det som ska undersökas. 

Min avsikt är inte att bevisa att något är sant eller falskt genom någon mätning. 
Min ambition är istället att se hur min förförståelse stämmer överens med 
verkligheten samt söka efter en ökad förståelse om varför någon utvecklar 
anorexi. Eftersom min undersökning är av kvalitativ natur och både 
induktiv/deduktiv är nämna validitetsdefinitioner svårare att uppnå än om 
undersökningen vore av kvantitativ deduktiv karaktär. För att uppnå en så god 
validitet som möjligt har jag att använt mig av nedan beskrivna 
validitetskriterier. 
7.2.1 Trovärdighet 

Innan jag började med min empiriska undersökning gjorde jag en del 
förberedelser för att få en så bra validitet som möjligt i mitt möte med 
verkligheten. Jag inledde med att göra en plan för undersökningen, vilka jag 
skulle intervjua, när och var samt hur jag skulle bokföra intervjuerna, vilket 
datum de gjordes och med vem. Jag försökte tänka igenom vad som kunde 
inträffa under intervjuerna för att vara beredd på oförutsedda situationer samt att 
sträva mot ett så bra upplägg som möjligt för att nå nedan beskrivna mål; djup 
och aspektrikedom. 

Ambitionen var att finna informanter som jag inte är för nära bekant med för att 
i största möjligaste mån undvika dilemmat med ”intervjuareffekter”49, vilket 
innebär att jag som person oavsett om jag vill eller inte kommer att påverka min 
informant. Den relation som jag och min informant har går inte att komma ifrån. 
Samma individ kan komma med olika svar på samma frågor beroende på vem 
som ställer frågorna.  

Dessutom ger min förförståelse en del intervjuareffekter som inte går att komma 
ifrån. Informanten kan också ha en benägenhet att svara på frågorna så som 
denne tror att jag ”vill” att han eller hon ska svara. Det viktigaste med detta 
dilemma är dock att vara väl medveten om att dessa finns och försöka göra det 
bästa av situationen. En så neutral och objektiv utformning av frågor och den 
miljö som intervjun genomförs i. Miljön ska i största möjlighet vara så att både 
jag som intervjuar samt informanten kan känna sig avslappnade.  

Noggrannhet i tolkning av svar är viktigt för att undvika missförstånd och 
feltolkningar. För att undvika att jag missuppfattat min informant har jag 
försökt att vara så öppen som möjligt och ställa följdfrågor då jag känner mig 
det minsta osäker på vad han eller hon menar. Medvetenheten om 
intervjuareffekter gör också att jag är mer uppmärksam och har större chans att 
redovisa eventuella resultat som kan ha blivit påverkade.  

 
48 Esaiasson m.fl. 2004:61 

49 Esaiasson m.fl. 2004:293 
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Jag har försökt att uppnå flera perspektiv på undersökningen genom att använda 
mig av olika sorts data. Mina analyser är gjorda utifrån mina egna intervjuer och 
observationer samt tidigare litteratur och forskning. 

För att få ett bra flyt i mina intervjuer har jag gjort provintervjuer för att testa att 
min intervjumall fungerar som jag tänkt samt att inte frågorna är krångliga och 
svåra att ställa eller förstå. Dessa provintervjuer har till viss del fungerat som 
empiriskt underlag för analys i denna uppsats. Jag har dessutom i tidigare 
uppsatser använt mig av intervju50 och deltagande observation51 som övning för 
denna undersökning. 
7.2.2 Att skapa djup 

Min ambition att nå ett så bra närmevärde med verkligheten som möjligt har jag 
försökt skapa genom att nå ett djup istället för en bredd i mina intervjuer. Jag 
har strävat efter att få min informant att öppna sig så mycket som möjligt, vilket 
kan ge mig en chans att empatiskt förstå min informant. Djupet har jag därefter 
försökt att nå i de fyra steg, som presenteras nedan, där målet är att skapa en 
mångtydighet, där det ”inre” kommer fram genom att informanten får svårt att 
sätta ord det hon vill beskriva: 

1. Först gäller det att både jag och min informant slappnar av i varandras 
sällskap och kan skapa en dialog mellan oss då vi talar, istället för ett 
stelt och strukturerat ”fråga-svarförhållande”. Detta tillstånd försöker 
jag uppnå genom att inleda med enkla och neutrala frågor som är lätta 
att svara på och som ger en god inbjudan till min informant att ”börja 
prata”. 

2. Nästa steg är att ställa frågor som handlar om värderingar. Vad tycker 
och tänker min informant i olika situationer. Vad är bra och dåligt. 
Frågorna är även här lätta att svara på och självklara saker i min 
informants medvetande och sätt att tänka. Värderingar som hon möts av 
dagligen och inte behöva fundera på. 

3. Det tredje steget är att ställa frågor som är något jobbigare för 
informanten att svara på även om svaren finns klara i hennes 
medvetande. Frågorna är mer intima som kräver en viss 
eftertänksamhet, inget man talar om hur som helst till vem som helst. 

4. Till sist försöker jag komma till ett stadium där min informant verkligen 
får svårt att svara på mina frågor. Hon vet inte riktigt själv vad hon ska 
svara. Svaren finns dolt i hennes medvetande och det krävs en del 
arbete av individen själv att få fram dem. Det kan vara tankar, känslor, 
upplevelser, värderingar som individen har förträngt, glömt bort eller 
kanske aldrig riktigt varit medveten om. Ett djup har nåtts då jag märker 
att det blir svårt för min informant att verbalisera, d.v.s. sätta ord på vad 
hon vill säga. Jag har i det fallet lyckats skapa mångtydighet och det 
”inre” hos individen kommer fram. Lyckas jag med detta har jag nått 
mitt mål med att skapa ett djup i min intervju52. 

7.2.3 Aspektrikedom 

Ytterligare ett steg i att skapa en validitet i undersökningen är att söka kunskap 
om helheter. Skapa aspektrikedom genom att i mitt urval använda mig av 
informanter från olika kategorier och perspektiv; anorektiker i olika stadier av 

 
50 Engström 2003 
51 Engström 2004 
52 Jarrik m.fl. 1998 
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sjukdomen, anhöriga och utomstående. Se på människor från olika ställen med 
olika bakgrund. Jag har dock inte gjort intervjuer med alla dessa utan till viss 
del använt mig av observation och tidigare forskning. Genom att se på olika 
kategorier av människor med en gemensam nämnare som utgångspunkt, i detta 
fall anorexi, skapas en helhet och ett bättre perspektiv mot om man bara ser på 
fenomenet från en viss aspekt. Helheten är en förutsättning för att få en 
mångsidig belysning och därmed en ökad validitet.  
7.2.4 Mättnad 

Den undersökning som jag gjort är av kvalitativ karaktär. Det som 
karakteriserar en kvalitativ undersökning är att det, efter hand som 
undersökningen görs, dyker upp nya sätt att se på det man undersöker samt nya 
frågor hos den som forskar. Vid en kvalitativ undersökning får man ofta räkna 
med att göra upprepade och återkommande undersökningar till dessa inte längre 
tillför något nytt eller ger upphov till nya frågor, vilket innebär att man nått 
”teoretisk mättnad”53. Då man nått teoretisk mättnad innebär det att man är 
”färdig”. Ett tecken på att man är färdig är då man på ett enkelt sätt kan beskriva 
och berätta om sitt resultat för andra. 

Målet med mina intervjuer och observationer har varit att bryta igenom det jag 
redan vet i form av min förförståelse. Nå ny kunskap och ökad förståelse genom 
att gå på ”upptäcktsfärd”. Få svar som går emot min förförståelse och som 
skapar nya frågor och tankesätt, vilket har lett till uppföljande intervjuer. Denna 
procedur har pågått tills jag ansett mig nöjd för nu med de upptäckter jag gjort. 

7.3 Population och urval 

Avsikten med denna uppsats är att få ett så bra djup som möjligt. Tanken är inte 
att göra någon sorts totalundersökning med ett generaliserbart resultat för en 
stor population. Möjligen kan denna undersökning bli grund för ytterligare 
undersökning vid ett senare tillfälle som har för avsikt att pröva hur 
representativa dessa resultat är för gruppen anorektiker. Min ambition har varit 
att koncentrera mig på endast ett fåtal individer. Jag har gjort en grundlig 
intervju med en huvudperson. Utöver huvudpersonen har jag ett fåtal 
”sidoinformanter” som jag har gjort mindre och inte alls lika grundläggande 
intervjuer med. Dessutom har viss undersökning gjorts genom observation. 

Då tid och utrymme är begränsat kommer denna undersökning uteslutande att 
göras på kvinnor som har eller haft anorexi. Min strävan efter aspektrikedom 
gör dock att både manliga och kvinnliga anhöriga och utomstående, 
”sidoinformanterna”, har deltagit som studieobjekt.  

7.4 Ett försök att strukturera min teoretiska förförståelse 

Upplägget som jag har gjort inför mina intervjuer grundar sig på den metod som 
Carin Holmberg54 använde sig av, då hon skrev sin avhandling Det kallas 
kärlek. Metoden har olika teman som teoretiska utgångspunkter och i enlighet 
med dessa finns olika dimensioner som ska belysas. Utifrån denna mall har 
intervjufrågorna gjorts. Tanken med att använda mig av detta sätt är att försöka 
få informanten att tala mycket själv och inte styras alltför mycket av mina 
frågor och därmed min förförståelse, som går under beteckningen semi-
strukturerade frågor. Jag har försökt att göra ett grundläggande arbete med mina 
frågor och göra dem så objektiva som möjligt, för att undvika att ställa ledande 
frågor till min informant, vilka kan göra att jag aldrig kan upptäcka eventuella 

 
53 Esaiasson m.fl. 2004:301 
54 Holmberg 1993:81ff 
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brister i min förförståelse. Följdfrågor som ställs måste vara noga genomtänkta 
för att inte leda in min informant på tankebanor som egentligen inte tillhör 
henne utan mig. 
7.4.1 Strukturering av min förförståelse 

Min huvudintervju, vilken är den som till huvudsak har följt mitt 
intervjuupplägg, har precis som Holmberg, delats upp i fem delar. Den första 
delen består av inledningsfrågor. Syftet med dessa är dels att både jag som 
intervjuare och min informant ska få en chans att bli mer avslappnade i den 
situation som råder. Ett vidare syfte med dessa frågor är att bli bekant med 
informanten på ett ytligt stadium. Frågorna präglas av ren fakta såsom ålder, 
familj, sysselsättning, intressen, boendeform o.s.v. Del två till fem är mina fyra 
teman vilka har tre dimensioner som jag särskilt vill belysa. Dessa dimensioner 
är härledda utifrån min teoretiska förförståelse och har gjorts om till så 
objektiva och neutrala frågor som möjligt. Övergången mellan faserna har jag 
försökt jag göra så mjuk som möjligt genom att också avsluta varje fas med 
neutrala frågor.  

De dimensioner som jag har strävat efter att söka svar på är: 

1) Hur de för individen signifikanta andra påverkar individen och vilket 
inflytande dessa har på personen i fråga. 

2) Vilka föreställningar, normer (förväntningar på attityder och beteende) 
och värderingar som personen i fråga anser är gällande i olika 
situationer. 

3) Hur individen agerar mot icke signifikanta andra samt i situationer som 
anses vara mindre viktiga för individen. 

De teman som dimensionerna ska belysas i är: 

A. UPPVÄXT- Frågorna som jag ställer här handlar om 
socialisationsfasen, lek- och spelfasen där moraliska imperativ 
internaliseras, d.v.s. personens barndom, tonårstid och inträde i 
vuxenlivet. Jag strävar efter att få svar på hennes uppfattning 
och upplevelser av sin uppväxttid enligt ovan dimensioner. 
Hur såg familjen ut som hon växte upp i? Hur levde de? 
Relationer och umgänge med varandra i familjer? Vardagen? 
Hur löstes problem och konflikter? Vem gjorde vad i familjen? 
Vem bestämde?  Hur kom sjukdomen in i bilden? Något 
speciellt som hände? Reaktioner på en anorektisk 
familjemedlem. Jag vill komma åt de den internaliserade 
socialisationen som skapar inre moraliska trosattribut, moral, 
normer, attityder i kontakt med signifikanta andra. Hur 
hanteras dessa inre attribut i relation med de yttre attributen i 
form av:  

B. SAMHÄLLE – Här vill jag belysa hur de yttre kraven, vilka är 
samhällets värderingar, normer och förväntningar, ställs mot 
de internaliserade inre kraven. Jag ska försöka få svar på hur 
individen upplever dagens samhälle i olika situationer som hon 
kommer i kontakt med? Upplevelser och känslor i samband 
med arbete, bland vänner, i offentliga situationer, på fritiden. 
Hur ser individen på kopplingen mellan samhället och anorexi? 
Hur upplever samhället någon som är sjuk i anorexi? De yttre 
och de inre kraven som tillsammans formar individens 
beteende hur ställer dessa sig i relation till andra människor 
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som individen kommer i kontakt med, är mycket tillsammans 
med och kanske lever med?  

C. RELATION – Jag gör ett försök att få veta hur individen 
upplever och hanterar olika former av relationer till andra 
människor. Hur påverkar yttre och inre krav henne i relation 
till andra? Jag vill veta hur hon lever, i relation med någon 
eller ensam? Hur upplever hon sitt levnadssätt?  Hur är 
relationen till nära vänner och bekanta. Hur upplever hon att 
vara tillsammans med olika människor? Anorexins påverkan i 
olika relationer, negativt/positivt? Dessa olika grupperingar 
påverkar en individs slutliga agerande och sätt att leva och då 
är den slutliga frågan hur agerar individen egentligen i sin 
dagliga vardag?  

D. VARDAG – Jag försöker på ett ganska konkret sätt att söka 
svar på hur individens vardag rent praktiskt ser ut idag. Hur ser 
en vanlig dag ut? Vad gör hon från morgon till kväll? Vad är 
viktigt och mindre viktigt i livet? Hur finns anorexin med i 
vardagen? Sättet hon lever på kan det tydligt kopplas till ovan 
beskrivna teoretiska grupperingar eller finns det något som 
strider mot min tidigare förförståelse? Finns det något i hennes 
vardag som pekar på att hon försöker bryta ett visst mönster 
som är internaliserat i henne? Har hon brutit mönster? 

Frågorna kommer att bifogas som bilaga. 

I det följande kapitlet presenteras min empiriska undersökning. 
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8  Min empiriska undersökning 

8.1 Procedur och praktiskt genomförande 

Min empiriska undersökning baseras på intervjuer som datainsamlingsmetod, 
där jag fokuserat främst på en av dessa. Jag har dessutom baserat min analys på 
tidigare undersökningar samt egna observationer som jag själv gjort genom 
tidigare livserfarenheter. 

Intervjuerna är gjorda i mina informanters egna hem. Som hjälpmedel har jag 
haft med och använt mig av en bandspelare och spelat in intervjuerna på band 
samt utskrivna intervjufrågor. Intervjufrågorna har använts som en hjälpmall för 
att kunna veta vad på kartan som har avhandlats. Inte som schema för i vilken 
exakt ordning eller för vilka frågor som ska ställas. Efter genomförda intervjuer 
har dessa renskrivits för hand och därefter analyserats. 

Innan jag gjorde intervjuerna kontaktade jag mina informanter per telefon för att 
fråga om de ville hjälpa mig med mitt uppsatsarbete genom att ställa upp på en 
intervju. Jag informerade dem också om att det handlade om anorexi, men de 
fick ingen information om syftet med min uppsats eller min teoretiska 
förförståelse. Allt för att försöka påverka dem så lite som möjligt och motverka 
intervjuareffekter. 

Miljön som jag har valt för mina intervjuer kan kritiseras för att ha påverkat 
själva intervjun. Jag har känt en viss spänning då jag kommit in i mina 
informanters hem och dukat upp en relativt stor bandspelare på köksbordet. 
Något som jag tror kan ha påverka stämningen mellan mig och min informant 
och kanske också svaren på mina frågor. Åsynen och närvaro av ovan nämnda 
bandspelare tror jag bidrar till en viss stelhet både från min och min informants 
sida. Den blir en tydlig demonstration av att det inte är ett vanligt 
vänskapsbesök över en kopp kaffe, utan att det faktiskt handlar om en 
undersökning. Bandspelaren tillsammans med informationen från mig om att 
det faktiskt handlar om en intervju om ett relativt intimt område, kan också 
bidra till en ökad risk att mina informanter valt att svara annorlunda än om inte 
bandspelaren eller min information funnits. Möjligen kan mina informanter ha 
tänkt till mer, för att försöka reda ut vad jag ”vill” att de ska svara, eller vad 
man förväntas svara som anorektiker. 

Det svåraste med själva intervjusituationen har varit att följa mina frågor enligt 
de dimensioner och tema som jag ville belysa. Svaren från mina informanter 
sträckte sig ofta över fler områden än vad som var tanken, vilket ledde till att 
jag strök många av frågorna under själva intervjun och även formulerade nya 
frågor, i form av följdfrågor. Ytterligare svårigheter var att skapa djup i 
intervjuerna och komma till en nivå som mina informanter inte själva riktigt är 
medvetna om. Jag har lyckats på ett par ställen, då mina informanter får svårare 
att uttrycka sig och få fram vad de egentligen menar och tycker. Däremot har 
jag inte haft något problem med att få mina informanter att tala mycket och jag 
har inte i någon större omfattning behövt leda dem med frågor in mot de teman 
som jag hämtat grunden för genom min förförståelse och som jag har haft för 
avsikt att behandla i enlighet med mitt syfte. 

8.2 Analysmetod  

Då jag skulle påbörja mina analyser av det material som jag samlat in i min 
empiriska undersökning så kändes det väldigt rörigt. Jag hade mycket material i 
form av intervjuer, observationer och tidigare forskningsresultat, men visste inte 
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riktigt hur jag skulle sortera upp detta på ett bra sätt för att komma åt det jag vill 
ha svar på, syftet med denna uppsats. Jag beslöt mig därför att ta hjälp av 
Holmberg igen, precis som jag gjorde då jag skulle strukturerar mitt upplägg av 
mina intervjuer.  

Holmberg har använt sig av en metod som kallas för ”omläsning”55, vilken 
innebär att man läser en text flertalet gånger för att försöka finna nya innebörder 
i denna. Samtidigt med omläsningen har Holmberg gjort s.k. ”bracketing”56, 
vilket betyder att man försöker korta ner texter, svar etc till en kärnmening. Man 
försöker alltså att fånga själva essensen i det som sägs eller skrivs. När man 
funnit det väsentliga, själva kärnan,  kopplar man åter ihop det med helheten. 
Holmberg har också noga studerat ordval. I sina intervjuer har hon fokuserat på 
vilka adjektiv som använts av de personer som intervjuas när de talar om andra 
personer.  

Jag har då jag har analyserat mitt material försökt efterlikna Holmberg. Jag har 
läst mitt material flera gånger och försökt se på det ur olika perspektiv och 
försökt att hitta själva kärnan i det sagda. Jag har dessutom letat efter hur mina 
informanter formulerar sina svar, för att försöka finna vad som är viktigt för 
mina informanter och vad som påverkar deras handlingar. Fokus har dock i 
huvudsak varit koncentrerat på min huvudinformant, för att uppfylla mitt syfte 
med att få ett så djupt perspektiv som möjligt i min undersökning.  

I min strävan att se så objektivt som möjligt på de intervjuer som jag gjort, 
samtidigt som jag både letat efter faktorer som stämmer överens med min 
teoretiska förförståelse och som går emot denna, har jag i min funnit en del 
intressanta aspekter, i huvudsak koncentrerat på min huvudinformant. Dock har 
jag upplevt det väldigt svårt att hålla en objektiv ställning när jag analyserat 
svaren. Medvetenhet om problemet och min strävan att vrida och vända på 
informanternas svar för att se på dem från flera perspektiv har hjälpt en del, men 
jag tror ändå att mina analyser och det resultat som nedan redovisas är 
påverkade av min förförståelse.  

I min första genomläsning av materialet kändes det som att det mesta som min 
informant sa stämmer överens med min teori, vilket visar hur starkt påverkad 
jag själv är av min förförståelse. Så småningom, vid ytterligare läsning samt då 
jag försökte korta ner svaren och ringa in vad min informant egentligen sa, det 
Holmberg kallar för ”essens”, kunde jag på ett bättre sätt tolka hennes svar och 
urskilja vad hon menade. Nedan följer en presentation av mina analyser samt 
det resultat dessa har gett. 

8.3 Analys av intervjuer 

Den uppfattning som jag har fått då jag läst och läst mina informanters svar, är 
att ett barns tidigaste levnadsperiod samt uppväxt kan ses som grunden till det 
som påverkar en individs möjlighet till att utveckla anorexi. Mina intervjuer 
visar också på att den värld och de situationer som möter barnet senare i livet 
har stor betydelse och kanske också större betydelse om individen ska stanna 
kvar i sitt anorektiska agerande eller inte.  

Det jag skulle vilja kalla anorexi för efter att ha gjort denna analys, är helt 
enkelt ”utvecklingskris”. Dock en utvecklingskris som kan ta olika vägar. Dels 
kan den yttra sig som just en kris i människan liv då denne ska ta steget mot 
självständighet och som individen kan bli helt frisk ifrån. Den kan också bli till 

 
55 Holmberg 1992:85 
56 Denzin 1989:55 ff 



 

   39

                                                     

något som en f.d. sjuk men numera frisk person åter faller in i senare i livet vid 
andra livskriser. En tredje väg är att anorexin kan utvecklas och bli kronisk, 
följa individen resten av dennes liv. 
8.3.1 Ett skyddat hem präglat av prestationer 

Min huvudinformant57 är uppvuxen i ett hem utan syskon tillsammans med 
pappa och mamma. Ett hem som hon själv beskriver som en tillvaro där de 
typiska mans- och kvinnorollerna dominerade. Pappans arbete var den 
huvudsakliga inkomstkällan för familjen. Mamman arbetade bara lite grand för 
att hinna med att sköta hemmet: 
”Min pappa, som sagt, han har ju alltid jobbat väldigt mycket och varit chef och haft mycket 
ansvar på jobbet och så vidare och pratat mycket om jobbet hemma och så där. Och min mamma 
hon har jobbat lite mindre. Hon har jobbat deltid och, ja, varit hemma mesta tiden och skött 
hushållsarbete. Det har liksom varit den här traditionella uppdelningen, manligt-kvinnligt om 
man säger så.” 

Hon beskriver vardagstillvaron som något som hela tiden anpassades efter 
faderns arbete, som var något mycket viktigt för hela familjen, inte minst för 
fadern själv. Han arbetade mycket, sena kvällar, bortrest mycket, talade mycket 
om arbetet då han var hemma: 
”Eh. Det är klart att det har varit… påverkat familjen. Det har ju gjort. För det första har det ju 
påverkat att han har varit borta mycket, sena kvällar och sådana saker. Och borta på resor. Men 
sen så har han ju pratat väldigt mycket om sitt jobb när han väl har varit hemma också. Jobbet, 
hans jobb, har ju varit en väldigt väldigt central del i hela familjen egentligen. Så mycket 
familjemönster ställdes in efter hans jobb, om man säger. Att han till exempel var väldigt trött på 
helgerna och då hade han umgåtts så mycket med folk i veckorna. Så då ville han helst inte umgås 
med någon så där jättemycket på helgerna. Medans min mamma då som var hemma ganska 
mycket, gärna ville umgås på helgerna, så där har det varit liksom hela tiden en liten konflikt då. 
Hur skulle det vara på helgerna? Och hur skulle det…? Och då kan man säga att jobbet har 
påverkat även den fritid som har varit i familjen.” 

Dessutom ”flydde till sitt arbete” då det var jobbigt hemma: 
” För min pappa har alltid varit lite… han har nog haft svårt att ta tag i problem som rör 
familjen. Då har nog han flytt lite till sitt jobb tror jag.” 

Min tolkning av detta agerande är att faderns identitet helt klart är ihopkopplat 
med hans arbetsprestationer. Eftersom mycket i familjens liv kretsade runt hans 
arbete, så kan jag se arbetsprestationer som en rätt självklar faktor i min 
informants uppfattning om vad som är ”bra och duktig jag”. Hon beskriver själv 
också hur hon faktiskt var ”pappas flicka” och såg upp till sin far. Faderns 
prestationsinriktade agerande blev en slags norm att sträva mot, vilket moderns 
sätt att vara på starkt bidrog till. Min uppfattning är att min informant 
tillbringade mer tid tillsammans med sin mamma än sin pappa, men att moderns 
sätt att agera i hög grad kretsade runt fadern och hans arbete trots hans frånvaro: 
”Ja, egentligen borde jag ju säga då, att jag har haft en närmare kontakt med min mamma 
eftersom hon har varit hemma mer, men samtidigt har det ändå varit så att den tid som han, min 
pappa, har varit där så har jag ändå känt en större gemensamhet på något vis med honom eller 
att man har varit på samma plan ändå. Lite pappas flicka kanske…eller någonting sånt där va. 
Fast ändå, fast jag har spenderat mer tid med henne då. Men sen har det där varit olika genom 
åren tycker jag. Olika… perioder i livet också.”  

Den ständiga internaliseringen av hur allt i vardagen ska rättas efter faderns 
arbete ger en uppfattning och medvetenhet om att ”är man som pappa så är man 
bra och duktig”. Här finns kopplingen till moderns agerande och barnets 
tolkning av detta som kan ses i lek- och spelstadiet i barnets utveckling. 
Moderns agerande att ge faderns arbete en så central del och framhäva detta 
som något bra och viktigt gör att barnet lär sig och utvecklar en medvetenhet 

 
57 Se bilaga, intervju gjord 051015 
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om hur man är duktig och någon andra ser upp till, något att sträva mot. Den 
tillvaro som hon beskriver fanns i hemmet, en privat och skyddad plats, tror jag 
också bidrar till ovan beskrivna uppfattning, eftersom en sådan tillvaro utesluter 
fokus på andra faktorer utan sätter sådana lägre i prioriteringsskalan: 
”Min pappa har ju alltid jobbat väldigt, väldigt mycket. Så det jag tänker på i första hand det är 
att han har jobbat och min mamma har varit hemma och skött hemmet och den biten så. Och jag 
tror att egentligen kan man nog prata om en ganska stark sammanhållning i den meningen att 
man håller familjeangelägenheter inom familjen väldigt mycket. Att, att man är starkt bunden till 
varandra så, tror jag i något slags mönster. Men, eh. Ja, men det är ändå…det jag minns av 
honom det är att han, han jobbade väldigt mycket. Han hade liksom hand om sin bit och så hade 
liksom mamma sitt ansvarsområde. Hon tog väl hand om de flesta frågorna som rörde mig 
egentligen va. Han var väl där, men han tog ju liksom inte tag i sådana frågor som rörde… men 
en viss stark sammanhållning ändå. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara… vad jag menar? 
Men det blir liksom, ja, jag vet inte vad jag ska säga.” 

Andra faktorer som också påverkade min informant tidigt i hennes liv är bland 
annat hennes vänners familjer. Här tycker jag att hon tidigt gjorde upptäckten 
om hur hennes familj skilde sig från vännernas familjer. Dels detta med att hon 
inte hade några syskon, utan var ensamt barn sedan hon var sex år: 
”Ja. Ja. Jag tänkte ju mycket på att de hade syskon. Och det tyckte jag var en så stor grej som 
skildes, för att jag upplevde att barnen fick mera plats i de familjerna när jag var lite mindre och 
gick i låg- och mellanstadiet. Jag tänkte på vad mycket plats barnen fick i familjen när de var 
flera. Jag hade mycket funderingar kring syskon och sådana saker.” 

Hennes kompisar däremot hade syskon och hon säger själv, att hon minns att 
hon tänkte mycket på ”hur mycket plats barnen fick ta” i dessa familjer. Allt var 
mer koncentrerat runt barnen. Istället för att pappans arbete var det centrala, 
vilken tid middagen skulle serveras eller vad man skulle äta för att det skulle 
passa för hans arbete, så var barnen det centrala och deras önskemål av mat mer 
avgörande i hennes vänners familjer: 
”Ja, men. Jag tror att…Jag upplever att man mer var inriktad på… eh. Jag kan komma ihåg 
sådana här småsaker bara, som liksom att eh… Det var mera, jag tyckte det var mera 
barninriktat, alltså till exempel att på fredagkvällarna då fick barnen välja mat till exempel. Nu 
råkade det bli mat då… Då fick barnen välja mat och det var liksom mera… vad ska… Hemma 
hos mig var det ju mera att jag var ju mer anpassningsbar… Det var nog mera vuxet, eftersom det 
bara var jag. Jag tror att jag var lite…som en liten vuxen mera. Det var inte lika… jag vet inte 
vad jag ska säga…? Jag tror att jag var mindre barn och mera vuxen i många situationer. Jag 
upplevde att de andra, det var mera lek och mera… på ett annat sätt. Jag kan inte riktigt förklara 
det men… Det var inte lika allvarligt, inte lika strikt, inte lika… Jag förväntades inte uppträda 
lika vuxet liksom. Ah, jag vet inte…” 

Jag får känslan av att vännernas familjer var mer ”öppna” och inte så ”privat” 
som min informant beskriver sin egen familj. Saker och ting var inte lika starkt 
fokuserade på vissa faktorer, utan mer nyanserade. Hur min informants vänner 
levde och deras beteende tror jag också bidrog starkt till hennes egen utveckling 
som individ. Dessa är ju också signifikanta andra för barnet, människor vars 
normer var viktiga för min informant att följa. Jag tror att skillnaden i vännernas 
familjers agerande och hennes egen familjs agerande blev till en konflikt som 
hon försökte reda ut genom att agera på ett visst sätt hemma och på ett 
annorlunda sätt när hon var tillsammans med sina vänner. Något som fungerar 
så länge som ett barn är ett barn och får mer eller mindre klara order om hur 
man ska agera.  

Även om ”ordern” i sig inte är ett klart och verbalt uttryck, så ser och känner ett 
barn ganska lätt vad som gillas och inte gillas hos sina föräldrar eller hos 
vännernas föräldrar. Detta kan kopplas och jämföras med Ekenstams58 
redogörelser för hur medvetandet styr över kroppen samt Buhls59 teori om 

 
58 Ekenstam 1996 
59 Buhl 1993:65 ff 
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konflikten mellan huvudets vilja och kroppens behov. Min informant säger själv 
att hon hemma förväntades uppträda ”som en liten vuxen” och att hennes 
vänner mer fick ”vara barn”. Detta tycker jag kan ses som en tidig inledning till 
hur individen lär sig hur kroppens signaler ska undertryckas för huvudets 
uppfattning om hur man ”bör” bete sig. Det går också att dra kopplingen mellan 
hur väl utvecklat ”me” var för min informant i tidig ålder. Barnet i min 
informants medvetande, d.v.s. ”I”, ville agera enligt det spontana sätt som ett 
barn agerar på. Ingen närmare eftertanke om det är passande eller inte att göra 
på ett visst sätt i en viss situation. ”Me” stoppade upp detta och styrde agerandet 
så att det blev väl anpassat för tillfället, det vill säga uppträda ”som en liten 
vuxen”. ”I” fanns ändå närvarande och ”protesterade” genom att för min 
informant medvetandegöra skillnader mellan hennes egen och vännernas 
familjer.   

Det ”privata och skyddade hemmet” kan nog också bidra till ett försvårande att 
senare i livet ta steget mot själständighet och klara av alla krav som ställs 
utifrån, eftersom jag tror att min informant var väldigt skyddad från den yttre 
världen. Hon säger själv att hennes föräldrar aldrig har velat diskutera sådant 
som varit besvärligt och jobbigt, utan att de hellre varit tysta vid sådana 
situationer. Något som också kan kopplas till Ekenstams förnekande och 
förtryck av kroppens känslor. Jobbiga känslor som min informant kanske 
egentligen hade velat skrika eller gråta ut hålls kvar inom henne. ”Me” kapslar 
in spontana ”I”:s reaktion för att det inte passar att låta känslorna få fritt 
spelrum. Detta agerande tror jag var något som har påverkat min informant 
ganska mycket och fått henne att själv hålla problem och jobbiga situationer och 
händelser inom sig. Försökt lösa dem själv, vilket hon också själv säger;  
” Men länge, länge är nog jag en sådan person så att jag… att jag försöker lösa problemen i 
huvudet själv. Jag försöker tänka ut egna lösningar. Jag är inte den personen som diskuterar 
sådana saker på en gång. Så jag är nog lite så själv att jag väntar tills det är ganska akut innan 
jag diskuterar det.” 

Jag tror också att detta agerande, att inte öppet prata om sådant som är jobbigt, 
utan att försöka skyla över och lösa sådant i det tysta leder till ett slags 
överbeskydd då barn finns med i bilden. Något jag också tycker mig se hos min 
informant. Till exempel då hennes bror gick bort så tystades det jobbiga ner och 
doldes för min informant så mycket som möjligt. Endast det nödvändigaste 
talade man om: 
”Ja, det tror jag. Jag tror att mina föräldrar nog alltid har varit sådana att de har velat skyd…de 
har inte velat diskutera saker som liksom är… de har hellre varit tysta om saker som har varit 
besvärliga och jobbiga. Och jag tror att de lämnade väldigt lite information till mig egentligen. 
För att de trodde att det var det bästa för att skydda mig då.” 

 Jag tolkar detta som ett sätt att lösa problem åt barnet. Ta ett allt ansvar så att 
barnet slipper uppleva att det överhuvudtaget existerar kriser. Jag tror att detta 
agerande leder till problem senare i livet, när föräldrarna inte längre kan ”lösa 
alla problem” åt barnet. Hur gör man om man aldrig tacklat en motgång under 
hela sin uppväxt tid, utan lever med insikten om att problem överhuvudtaget 
inte existerar? Även om ett barn nog märkt att något är fel, jag tror nog att min 
informant kände av att det var väldigt jobbigt under en period då hennes bror 
dog, så tror jag att det sätt som föräldrarna agerar på gör att barnet får 
uppfattningen om att även om problem finns så löses de alltid.  

Min uppfattning är att det kan vara en av orsakerna som gör att en individ får 
problem och svårigheter, då hon ska ta steget mot självständighet. Då individen 
tvingas möta en större värld och på egen hand hantera den och tackla den på ett 
sätt som går att förena med de inre kraven och uppfattningarna om hur man ska 
vara. Detta kan styrka det som Buhl beskriver i sin redogörelse om varför man 
utvecklar anorexi och som jag beskrivit i min teoretiska förförståelse. Hur en 



 

   42

                                                     

individ som håller på att utveckla anorexi på sitt eget sätt försöker lösa en 
konflikt som uppstått mellan personens egna behov och vilja och de yttre 
förväntningarna. Genom att kontrollera sin egen kropp så undertrycks de egna 
behoven för de yttre förväntningarna, vilket sker därför att individen har blivit 
en mästare i att generalisera och rätta sig efter andra i brist på kontakt med sina 
egna känslor60.  

Lagom är också något som min informant har fått vuxit upp med. Hur man ser 
ut och beter sig utåt inför andra människor är väldigt viktigt. Det är viktigt att 
inte avvika från någon sorts samhällelig norm för hur man ska se ut och bete 
sig. Man ska vara lagom smal, klä sig snyggt och vårdat. Detta beskriver min 
informant väldigt självklart då jag ställer frågan: 
”Jo, på så sätt att det är ganska viktigt att man smälter in på något sätt, att man passar in, att 
man liksom inte… Man kan gärna kommentera annars folk som har lite udda kläder eller folk 
som är lite tjocka eller något sådant där. Det är viktigt att vara lite så här…ja, jag vet inte vad 
jag ska säga…att man passar in, att man är lite lagom. Att man inte sticker ut för mycket. Att man 
är lagom klädd höll jag på att säga (skratt), lagom smal, lagom, väldigt så här… Allting som 
avviker från det normala så att säga, det är inte så…nej. Nej, man ska vara lite lagom. På så sätt 
så har det varit viktigt.” 

Beteendet ska också anpassas efter samhällsnormerna. Ingen utomstående får 
komma för nära det ”privata hemmet” och problem löses allra helst av den 
enskilde individen. Familjens yttre ska ses som något som är precis som det ska 
vara, lagom. Ingen familj som gör något väsen av sig år något håll, vare sig åt 
det ”högre” eller ”lägre” relaterat till samhällets normer på ”bättre” eller 
”sämre” människor. En familj som på ytan är perfekt enligt normen. Denna bild 
av en anorektikers familj är i tidigare forskning dokumenterad61. 
8.3.2 Utvecklande av anorexi 

Anledningen till att min informant drabbades av anorexi kan jag se som den 
utvecklingskris som jag beskrev ovan. En konflikt som uppstår mellan de inre 
kraven, som socialiserats in under uppväxten, och de yttre kraven, samhällets 
normer. Ett försök till att lösa denna konflikt mellan inre och yttre krav ledde 
till anorexi, som kan ses som ett symptom på något helt annat än en strävan mot 
att bli så smal som möjligt. Här spelar också uppfattningen om att bekämpa och 
undertrycka kroppens signaler ut sin roll. Insikten i att man inte talar öppet om 
det jobbiga, utan istället försöker ”lösa problemet” själv. 

Min uppfattning är, efter att ha analyserat min informants svar, att hennes inre 
norm var hennes far och strävan att bli som honom, högpresterande och därmed 
sedd som duktig av andra. Jag tror dessutom att hennes inre krav på sig själv 
grundades på en uppfattning om att hennes föräldrars förväntningar på henne 
var att hon var en duktig flicka, hon var ju ”pappas flicka” och ”pappas flicka” 
måste vara en duktig flicka eftersom han var duktig. Höga prestationskrav 
innefattar också krav på att uppfylla gällande normer i skolan, bland kompisar 
och så vidare. Som min informant själv uttrycker det;  
”Att prestera saker, då tar jag gärna på mig lite extra för att vara lite duktig. För att prestera lite 
mer. Mer än vad som egentligen krävs av mig av någon annan. Men jag själv höjer lite mera.”  

Jag tro att detta är hennes egen uppfattning om hur andra uppfattar hennes 
beteende och förväntar sig att hon ska agera, hon behöver egentligen inte 
prestera det där extra, men eftersom hon alltid presterar ”lite extra” så gör 
hennes beteende i sig att det skapas förväntningar  från andra att hon ska göra 
det. 

 
60 Buhl 1993:68ff 
61 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:57 
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Egentligen är det inte förvånande att hennes utvecklande av anorexi skedde vid 
just den tidpunkt som den gjorde. Detta bekräftar min tidigare redogörelse om 
konflikt mellan inre och yttre krav, hur individen gör för att hantera detta och att 
det är som allra svårast att hantera då steget mot självständighet och frigörelse 
från föräldrarna ska tas. Hur gör man för att passa in och vara bra även i världen 
utanför familjen krävs andra normer än att bara prestera bra. Fadern är 
grundnorm även i strävan att passa in och synas i skolan, bland vänner, lärare 
och andra människor som var viktiga, signifikanta andra, för min informant. För 
att kunna vara ”duktig flicka” måste ju även andra än hennes familj se att hon är 
duktig. De yttre normerna måste uppfyllas, samhällets duktighetsnormer. Min 
informants studier av sina vänners familjer, är de första intryck som hon får av 
en större verklighet och vilka normer som gäller i denna. Liknade studier 
fortsätter under skoltid och nya slutsatser dras om hur man ska vara för att passa 
in, synas och vara duktig. Förebilder skapas och en av dessa var bästa 
kompisen. 

De inre kraven, den egna uppfattningen om andras förväntningar resulterar för 
min informant i ett aktivt agerande. Något som sker vid en tidpunkt då det första 
steget mot självständighet och frånskiljande från föräldrar tas. Den utlösande 
faktorn var en semesterresa med bästa kompisen. Händelsen som inträffade på 
denna ser jag som något som gav min informant en idé om hur hon skulle 
förändra sig själv och lösa den konflikt som uppstått mellan inre krav och yttre 
krav: 
”Jag tror att vi var… Kan vi ha varit 16 kanske? Jag skulle tro att vi var i 16 årsåldern ungefär. 
Vi var nämligen på vår allra första egna semesterresa. Ganska tidigt kan jag tycka så här… Vi 
skulle åka till Göteborg en sommar. Vi skulle åka till Göteborg några dagar och bo på 
vandrarhem. Och det skulle vi göra själva. Det jag kommer ihåg från den här resan, det var att 
hon blev… Vi blev påsprungna på stan i Göteborg av en tjej där som ville att B (bästa kompisen) 
skulle komma och provfotografera sig för en fotomodelluttagning. Och… Innan det här inträffade 
hade det väl alltid varit lite diskussioner så här att B var väldigt smal. Hon var längre än mig och 
hon var väldigt smalt byggd. Vi var byggda på olika sätt och hon var väldigt smal. Jag fick alltid 
höra att hon var smalare än jag så där liksom. Och så kom det här med den här fotomodellgrejen. 
Och efter det, nu åkte hon aldrig på den här provfotograferingen, hon…det blev aldrig någonting 
av det. Men efter det vet jag att jag började tänka mycket mer på mitt utseende och framförallt 
liksom tänkte jag på att hon var ju smalare än jag och sådana där saker. Hon fick ett sådant 
erbjudande liksom. Det blev väldigt viktigt för mig. Jag vet inte…” 

Min informant upptäckte ”felet” med sig själv, som gjorde att hon inre och yttre 
krav låg i konflikt med varandra. Det som gjorde att hon inte riktigt lyckades 
var perfekt enligt samhällets normer och krav, men som hennes bästa kompis 
lyckades med. Felet var att hon inte var tillräckligt smal, söt och fin. Händelsen 
som bekräftade detta var påhoppet av tjejen som ville att bästa kompisen skulle 
komma på provfotografering för en fotomodelluttagning. Dock tror jag inte att 
det var fotomodellfaktorn och att hennes kompis var smal och söt som var det 
utlösande, utan själva behandlingen som skedde av min informant. Jag uppfattar 
det som att hon under loppet av några minuter som detta inträffade upplevde sig 
själv som ingenting. Min informant beskriver situationen på följande sätt: 
”Hon fick ju mer uppmärksamhet då. Hon fick ju uppmärksamhet och framförallt så var det den 
här enstaka grejen som egentligen kan tyckas som en liten grej. Men hon fick en sån förfrågan. 
Och jag kommer ihåg att den här tjejen som kom fram till oss, hon pratade liksom bara med B. 
Hon såg… Jag fanns inte. Alltså det kändes som att jag inte syntes. Så på något vis så känns det 
som att jag skulle kanske synas mer… eller få någon mera… Jag skulle bli mindre osynlig eller 
något. Det kändes väl på något sätt som att B alltid sågs mer än mig och att det kunde ha att göra 
med att…jag gjorde den kopplingen. Det kunde ha och göra med att hon kanske var smalare än 
mig, att om jag blev lite smalare då skulle jag kanske synas lite mer och jag skulle vara… Något 
sådant var det.” 

Tjejen som sprang på dem ”såg” inte min informant överhuvudtaget, hon fanns 
inte, dög inte, passade inte in. Med andra ord så var det något fel på henne. Hur 
felet skulle åtgärdas var ganska uppenbart och grundades på tidigare 
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erfarenheter om vad skillnaden låg hos bästa kompisen och henne själv. Bästa 
kompisen hade alltid varit längre och smalare. Längden går ju inte att göra 
något åt, men vikten, vilket nog kunde göra så att hon skulle synas mera. Synas 
mera, vilket är lika med att vara bättre. Den erfarenheten har ju funnits med 
under hela hennes liv. Hennes pappa var ju den som ”syntes mest” i familjen 
och han var ju duktig och bra. 

Att det var just denna händelse som var den utlösande faktorn tror jag var en ren 
slump. Kanske hade en annan händelse gjort att hon klarat sig från att utveckla 
anorexi och att hon löst konfliktsituationen på ett annorlunda sätt. Men jag tror 
dock att hela hennes livs tidigare internaliseringar och uppfattningar om hur 
man ska vara för att bli omtyckt och vara bra gjort henne mottaglig på ett sätt 
som någon som växt upp på ett annorlunda sätt, i en annan familj eller annan 
kultur, inte är. Allt som hon tagit in i sitt medvetande genom samspelet med 
signifikanta andra och som format henne, tror jag ligger till grund för att hon 
uppfattade ”smalhet” som lösningen till att bli omtyckt och ses som duktig och 
bra. Den skyddade tillvaron, som hon växt upp i och som jag tror försvårar 
steget mot att bli en självständig individ, tycker jag ger sig till synes vid detta 
tillfälle.  

Kanske har hennes vänner fått en större inblick i den ”stora världen” under sin 
uppväxt än vad min informant fått i och med att barnen fått ta mer plats och att 
saker och ting inte var så fokuserade och kontrollerade som i min informants 
familj, där hon själv som barn förväntades uppträda som en ”liten vuxen”. Hon 
har hela tiden agerat enligt vad de vuxna sa utan att ifrågasätta detta, vilket ger 
konsekvensen att hon aldrig fått möta den ”riktiga världen” utanför familjen på 
samma sätt som sina vänner har fått gjort. Resultatet blir en till synes tystlåten 
tjej som tar väldigt liten plats och inte ”syns”, men som i det tysta febrilt är på 
jakt efter en identitet som gör att hon passar in och uppfyller både inre och yttre 
krav. Den situation som hon här utsätts för ger henne en insikt i vad som är fel 
på henne, varför hon inte får samma uppmärksamhet som sin kompis. Hon 
upptäcker dessutom inte bara ”felet”, utan även en lösning, hon måste bli 
smalare, vilket också i hennes värld betyder sötare och som hon uppfattar att 
andra tycker är bra.  

Anledningen till att jag tror att hon hade kunnat klara sig från att utveckla 
anorexi, är hennes senare sjukdomsförlopp som jag anser är något som kort och 
gott är en utvecklingskris. Hade denna händelse aldrig inträffat och att hon även 
i fortsättningen aldrig blev utsatt för något som satte igång hennes tänkande på 
mat och kropp, så kanske hon gått igenom hela sin tonårstid och 
självständighetsutveckling och lyckats bibehålla anorexin i ett latent tillstånd 
livet ut.  
8.3.3 Anorexi som identitet 

Min tidigare redogörelse om att ta till anorexi som sin identitet, hitta faktorer 
som anorexin står för och leva upp till dessa, se anorexin som något bra och 
positivt tycker jag inte stämmer med min informants sjukdomsförlopp och 
beteende.  

Min informant började experimentera med maten, gick ner i vikt, fick positiv 
feedback som naturligtvis sporrade, gick ner ytterligare i vikt och kom till en 
gräns där kontrollen och fixering av mat och vikt inte längre gick att hantera på 
ett ”friskt” sätt. Hon säger själv att hon förstod att något var fel eftersom det hon 
höll på med inte gick att avbryta eller bromsa samt att hon fördjupade sig i 
texter om ämnet som bekräftade att det hon höll på med inte var som det skulle: 
”Jo, det tror jag nog att jag själv först…att, att… Jag började läsa… Jag förstod nog själv att det 
var något som inte var riktigt. Eftersom jag hade förändrats så mycket. Och jag kunde inte slu… 
Jag kunde inte bromsa. Jag kunde inte liksom avbryta. Så jag insåg nog själv att det var 
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liksom…det var något som…ja, så här kan det inte fortsätta. Någonstans insåg jag nog det, att så 
här kan det inte fortsätta. Och då började jag läsa väldigt mycket själv, böcker och sådana där 
saker. Så, jo, jag tror nog att jag själv fattade liksom.” 

Hon säger sig också uppleva en lättnad då hon träffar en psykolog som ger 
hennes tillstånd ett namn och det blir något lättare att förstå sig på sitt eget 
beteende: 
”Lite skönt på ett sätt. Eller lite så här att… att…Jamen lite skönt på något sätt, för då vet 
man…man hittade ju sig själv i något mönster på något sätt då va. Jag kunde ju säga att, jamen 
det är jag liksom. Det är därför jag är sådär och så är det liksom. Det blev någonting att klamra 
sig fast vid lite grand tror jag så där. Jag var ju lite speciell på något sätt då också. Men det var 
ju inte bara något diffust utan det fanns ju ett… Det fanns ju liksom en…en diagnos på det liksom 
eller det finns…Ja, jag passade in i en mall i alla fall eller vad jag ska säga.” 

Det finns dock inget i hennes svar som tyder på en strävan att stanna kvar i 
anorexin, snarare en rädsla för vad hon själv håller på med och som hon 
upplever sig ha tappat kontrollen på. En rädsla som jag kan tycka är någonting 
annorlunda än rädslan att bli ”störd” i sin bantningsprocedur och risken att den 
ska avbrytas på något sätt om någon upptäcker vad som pågår. 

Min informants förklaring till hur hon blev frisk är också ett perspektiv på hur 
identifikation med anorexi saknas. Hon kan inte riktigt minnas hur hon blev 
frisk, utan minns bara hur allting av det sjuka ”minskade” och till slut försvann. 
Hur andra saker i livet blev så mycket viktigare, som hon själv beskriver enligt 
följande: 
”(Suck) Det vet jag inte. Alltså jag gick ju hos flera psykologer i omgångar. Olika psykologer. 
Först en och sen så var det nåt uppehåll ett tag och sen så var det en annan. Under olika tider. 
Jag tror att det liksom bara har…minskat… Det minskade väl liksom i betydelse med tiden på 
något sätt va? Jag kan inte säga, säga några specifika grejor så, utan… Det var väl andra saker 
som blev viktigare. Det var väl en väldigt långsam, lång process så här. Där andra saker fick 
större plats och jag blev mindre intresserad av att hålla fast vid…de här. Jag tror att det gradvis 
liksom bara ersattes av annat. Jag kan inte säga något specifikt…” 

Kanske detta också är en bekräftelse på hur mycket interaktionen med andra och 
de normer som gäller påverkar en individs agerande. Min informant var ganska 
ensam med sin anorexi. Det var inget som fanns runt omkring henne och som 
sågs som något positivt bland hennes vänner. Jag får känslan av att hon 
upplevde att hon tagit fel väg i sin strävan att ”bli någon bra”, hitta sig själv helt 
enkelt. Jag tror helt enkelt att min informant nådde insikten att bantning mot en 
alltför låg vikt inte var något prestationshöjande och bra.  

Hon säger själv också att anorexin inte påverkat hennes sätt senare livet mer än 
att hon fått en större medvetenhet om mat och vikt. En medvetenhet som hon 
själv inte agerar på, eftersom den biten gradvist släppt: 
”Ja, jag tror att jag har… För att koppla det direkt till problemet, så tror jag att jag är mer 
medveten om mat och vikt och så vidare. Alltså en större medvetenhet. Men däremot så har jag 
nog kanske gradvis liksom släppt… Men det finns en medvetenhet i alla fall. Även om jag inte 
alltid agerar på den medvetenheten. Jag tror inte att jag skulle ha haft den medvetenheten annars. 
Tror jag inte.” 

Detta kan jag tolka in i min uppfattning om att hon hittat en annorlunda och 
bättre lösning på sin konflikt mellan inre och yttre krav och förväntningar. Dock 
tror jag att denna medvetenhet som hon har och som alla som levt med 
sjukdomen får, är den faktor som senare utgör en risk i större eller mindre grad 
för återfall. Jag uppfattar det som min informant hittat sig själv och sin identitet 
i livet och kan leva utan att utveckla ett anorektiskt beteende igen, men jag tror 
samtidigt att det alltid kommer att finnas något kvar, en slags ”rest” som ligger 
latent någonstans. ”Resten” som hon själv kallar för ”medvetenhet”. Frågan 
kvarstår dock om det sett annorlunda ut om flera av hennes vänner också hade 
problemet? Hade en identifikationskarriär med anorexi varit mer aktuell då? Om 
anorexi i sig setts som något prestationshöjande? 
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8.3.4 Bantning och anorexi på 60-talet enligt ”informant nummer 2” 

I min intervju som är gjord 05092462 har jag intervjuat en kvinna som är mor till 
en dotter som har anorexi. Jag har dock bortsett helt från att ställa frågor om 
hennes dotters anorexi, utan helt koncentrerat mig på kvinnans egen uppväxt. 
Kvinnan har nämligen själv varit inne i spiraler som jag ser som något som 
skulle kunna klassas som anorexi idag, men som på den tiden inte hade något 
namn. Fenomenet existerade inte, eftersom man inte var medveten om det. Här 
ses den tydliga kopplingen till hur vårt beteende kan förändras med tid och 
kultur. 

Min informant i detta fall förnekar själv att hon haft anorexi, men hon kan se att 
det finnas vissa likheter i hennes beteende då hon bantade, som någon med 
anorexi idag, ett ständigt kontrollbehov och som hon själv beskriver: 
”Man hade ju… Det var ju…Vad ska jag säga? En kontroll man hade på det där. Det var det ju. 
Det och det ska man äta och det och det ska man äta och så. Men sen… Var det någon dag som 
man inte fick den där kontrollen, då tyckte man ju att det var väldig oordning.”  

Själva hennes beteende då hon började sin bantning, under tiden hon höll på 
samt då hon slutade påminner ganska mycket om min huvudinformants 
beteende.  

Hon började banta när hon var 16 år och nyanställd på sitt arbete, det vill säga 
ungefär vid samma tidpunkt i livet som min huvudinformant. På detta arbete var 
hon yngst och såg upp till sina äldre arbetskompisar. Dessa blev ett slags 
förebilder för hur man lever som vuxen. Hon säger själv att hennes bantning var 
ett sätt att ”bli vuxen”: 
”Jo, man vart alldeles som mer vuxen. Jag tyckte smalt in bland mina arbetskamrater och så, att 
man liksom kände sig mer vuxen. Det är säkert det. Jag hade ju en arbetskamrat som var tre år 
äldre än mig då. Henne var jag ju väldigt imponerad av. Hon var ju… Det var ju då man började 
röka och så på riktigt, när man började jobba med henne. Hon var väl liksom en liten förebild då. 
Hon var ju smal också. Men hon åt ju…mycket mat. Men hon var smal i alla fall. Inte anorektiskt 
smal, men hon var smal liksom. Hon var väl liksom sådär… Ja, var ute mycket och dansade. Hon 
var väl liksom lite världsvan, tyckte man då. Mot vad man var själv då. Hon rökte och… Jo, 
henne var man väl lite imponerad av. Man berättade för sina gamla kompisar då om henne och 
så då. De var väl också…oooh, tyckte väl de då. Undrade vad det där var för någon. (skratt) Det 
var väl att hon var lite äldre än oss också då.”  

Här finns denna konflikt igen, att ta steget mot självständighet. Ett tillfälle i 
livet som utlöser en mekanism och insikt hos individen att hon ska klara sig 
själv. Möta världen och hantera den utifrån den inbyggda självbild som finns 
inuti människan, uppfattningen om hur andra förväntar sig att man ska bete sig.  
Något som kan ha grundlagts i hennes uppväxt, som liksom min 
huvudinformants präglades av ett snyggt yttre, som inte får avvika på något sätt. 
Ett välstädat hem att visa upp för andra, hela och rena kläder som passar för 
tillfället, man kontrollerar sitt utseende så att det inte avviker oavsett om det 
bara gäller att gå till affären i byn för att handla mat.  

Jag får uppfattningen om att bilden av en vuxen kvinna som min informant fick 
då hon började arbeta var någon som var ambitiös, smal och rökte. Då var man 
fulländad och omtyckt av alla. En bild som hon fick främst av de yngre 
kvinnorna som blev till en slags förebild, något hon såg upp till. Ambitiös var 
hon och hon rökte, men hon var småmullig. Bantning var heller inte något 
främmande på arbetet, så steget var nog inte speciellt lång att ta för att bli som 
de andra och passa in. 

Det är en slags osäkerhet, en sätt att söka reda på hur man beter sig i en värld 
som känns främmande. Ett försök att hitta sig själv och passa in i en tillvaro 
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som tidigare inte funnits på samma sätt. Det är inte samma sak att vara barn och 
få klara order att följa, som att försöka finna egna lösningar och klara sig själv. 
Jag uppfattar det som att min informant i detta fall försökte finna lösningarna på 
hur man passar in och får uppmärksamhet genom noga studier av sina 
arbetskamrater, som i detta fall var signifikanta. Allt som de sa och gjorde var 
”rätt” och ”bra”, normen att följa. Min uppfattning är också att det var detta som 
var räddningen att inte falla djupare i anorektiska mönster. Vid ett visst tillfälle 
hade min informant blivit ”för smal”, vilket inte stämde med den rådande 
normen. Den individ som gjorde att min informant lyssnade på detta budskap 
var också någon som ”kunde detta med bantning”, rätt människa vid rätt 
tidpunkt: 
”Det var en gammal tant på jobbet, eller hon var själv mycket för det här med bantning. Ja, hon 
var så rädd för att äta så. Och rökte gjorde hon. Åt bulle och rökte samtidigt. Hade så bråttom 
jämt. Skulle liksom vara någon arbetsledare tyckte hon. Så då hade hon så bråttom när vi fikade 
på mornarna eller eftermiddagarna, så då hade hon… Vi köpte ju bröd på ett konditori varje 
morgon, antingen smörgås eller bullar. Och då köpte hon alltid en stor kanelbulle då och den var 
ju rullad så den gick ju runt så här. Och då satt hon alltid och bröt av den där så den blev mindre 
och mindre i omfång och så rökte hon samtidigt, så hon fick liksom ingen nytta av vare sig bullen 
eller cigaretten… Jamen det vart ju så. Det vart liksom så blandat va. Men hon var väldigt 
strukturerad och…ja, ville vara smal då.” 

”Men det var hon som sa till mig sen att; ”Nu ska du inte banta mera. Nu räcker det.” Så det var 
kanske bra att det var hon som sa det. Hon var ju så väldig smal själv och ville vara smal och så 
då. Så då tänkte man nog att, om hon säger det så är det nog så…” 

Hade inte detta inträffat då det inträffade hade förmodligen min informant 
fortsatt att banta och till slut förlorat den kontroll som hon säger att hon 
upplevde att hon hade och då hade hon nog inte lyssnat på någon som påstod att 
hon var för smal, oavsett vem det nu var. 

Detta med att ta anorexin till att bli sin identitet passar heller inte in här. I den 
här situationen tycker jag mig finna ett febrilt sökande på hur man agerar i 
vuxenlivet. En osäkerhet som leder in i hjulspår som kan leda till anorexi, men 
som endast snuddar vid fenomenet innan hon dras iväg därifrån igen utan att på 
något sätt ens själv förstå vart hon varit på väg in i. 
8.3.5 Tidigare observation 

I min observation av fenomenet anorexi som jag tidigare gjort genom möten 
med anorektiker, har jag endast kunna studerat de som redan utvecklat anorexi 
och är sjuka eller de som tidigare haft sjukdomen. I dessa fall vet jag egentligen 
ingenting om deras uppväxt, utan har endast kunnat studera deras beteende så 
som det är vid mitt möte med individerna. Det som jag uppmärksammat i dessa 
möten är fenomenet med anorexi som sin identitet.  

Vistelser på ett behandlingshem63 i olika omgångar och med olika individer, har 
gett mig möjlighet till att kunna observera fenomenet anorexi som sin identitet 
på olika sätt. På behandlingshemmet vistas flertalet anorektiker och dessa 
umgås dagligen. Jag har funnit, att dessa har full kontroll på varandras beteende 
och beroende på om man hamnar i en grupp där majoriteten av patienterna är 
sjukare eller friskare än genomsnittet, så rättas också beteendet efter detta.  

I vissa grupper ses kampen om att bli frisk, visa för varandra hur bra man 
lyckats med att äta, att man gått upp i vikt, hur mycket bättre man börjat på att 
må. I dessa grupper görs dessutom försök att tillsammans stötta varandra genom 
att äta tillsammans, prata om det som är jobbigt och tillsammans försöka bryta 
sjuka mönster.  I andra grupper är det tvärtom. Där talas det, dock i mer eller 
mindre förklädda termer om hur omöjligt det är att äta, hur illa man gjort 

 
63 Behandlingshemmet avser det som jag själv fått behandling på. 
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kroppen och de fysiska konsekvenserna, hur låg vikt man har nått och hur 
mycket man motionerar och på andra sätt håller sig aktiv. I dessa grupper finns 
heller ingen vilja att försöka göra friska agerande tillsammans. Det pågår en 
ständig observation av varandra. En slags tävlan att äta minst och göra 
anorektiska agerande. Annars görs allt i enskildhet, måltider, motion och så 
vidare. ”Friska ageranden” döljs så långt det bara går. 

Vid ett annat tillfälle har jag mött en individ som varit sjuk i flertalet år, men 
som numera anses vara frisk, som vid ett tillfälle träffar någon som för tillfället 
agerar anorektiskt. Den före detta sjuka individen har snabbt gjort sig bekant 
med den sjuka individen och diskuterat mer eller mindre intimt hur väl man 
förstår den sjukas beteende och hur denne måste förändra sitt beteende för att 
inte förstöra hela sitt liv, så som den före detta sjuka varit på god väg att göra, 
men att denne bröt det sjuka mönstret och blev frisk. Sättet att tala och förklara 
som den före detta sjuka använder sig av låter trovärdigt, som någon man kan ty 
sig till som sjuk och som går att lita på. En tid efter detta inträffat visade sig att 
den före detta sjuka på nytt insjuknat och kommit in i sjuka ageranden. Något 
som jag kan tolka som ett sorts igenkännande av sig själv i mötet. Ett ”jag” som 
någon annan har tagit över genom att inkräkta på ”privat mark”, vilket öppnar 
portar för ett återfall. En identitet som återupplevs eftersom personen aldrig helt 
har släppt den? 

Ytterligare tillfällen har gett mig exempel på att anorexi som en del av sin 
identitet nog finns på ett eller annat sätt. Dessa tillfällen har också skett genom 
möten mellan en före detta anorektiker och någon som vid mötet är sjuk i 
anorexi. Vid detta möte sker i motsats till ovan exempel inte några försök att bli 
nära bekant för att ”hjälpa” den som är sjuk med all erfarenhet och kunskap som 
innehas. Istället sker ett undvikande från den numera friskas sida. Denne gör allt 
för att ha minsta möjliga kontakt med den sjuka och undvika att överhuvudtaget 
tala med denna. Då ett verbalt möte är oundvikligt så blir samtalet på en nivå av 
minsta möjliga personliga kontakt, utan handlar endast om det som måste 
växlas dem emellan. Agerandet här kan jag uppfatta som en rädsla inför något 
igenkännande. Något som har upplevts och som man är väldigt rädd att behöva 
uppleva igen, men som man känner att man faktiskt är riskzonen för och därför 
agerar man närmast otrevligt mot det som gör att igenkännandet väcks vid liv, 
den sjuka individen. 

Det jag vill visa och som jag uppfattar är gemensamt för mina exempel ovan, är 
att det handlar om en slags identitet med anorexin eller ett försök att finna en 
annan bortom anorexin i alla fallen. På behandlingshemmet finner man sin 
identitet antingen genom att tillsammans med andra försöka besegra anorexin 
och hitta vägar ur den, främst genom att konkret förändra sitt beteende och detta 
genom stödet att andra med samma problem gör samma sak. Då fler gör på ett 
sätt bildas en norm att det är det rätta att bryta mot ett anorektiskt beteende och 
försöka hitta sig själv på annat sätt.  

Det andra fenomenet som jag studerat på behandlingshemmet är vägen mot ett 
djupare anorektiskt beteende genom att agera så anorektiskt som möjligt, också 
med hjälp av de andra på behandlingshemmet. Agerandet i sig själv gör att 
individerna stannar kvar i ett anorektiskt beteende eller att deras beteende blir 
mer anorektiskt än tidigare och det blir svårare att ta sig ur tillståndet. Det vill 
säga, anorexin i sig skapar identifikation med anorexi. En orsak till detta kan 
vara att anorexin blir mer framträdande på behandlingshemmet än ute i det 
vardagliga samhället. Dessutom blir personerna stämplade som avvikande 
eftersom man endast vistas på detta behandlingshem på grund av ätstörningar. 
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En sekundär avvikelse som, enligt en redogörelse av T.J. Scheff, kan leda till att 
individen tar sig rollen och identifierar sig själv som ”anorektiker”.64  

Exemplet med personen som fick återfall genom kontakten med en anorektiker 
tycker jag är det tydligaste exemplet på hur någon kan ta anorexi till sin identitet 
och att den alltid kommer att finnas där trots diagnoser om att personen är frisk 
från sin anorexi. Det sista exemplet tycker jag visar på rädsla för återfall, hur 
personen upplever att ett anorektiskt beteende ändå finns hos personen samt en 
risk att åter falla i detta trots att personen inte ”vill”. 

Den uppfattning som jag genom dessa analyser skapat mig om identifikation 
och anorexi, är att den bildas då du är sjuk, men att den helt kan släppas vid ett 
tillfrisknande genom att andra faktorer i livet ersätter anorexin och man finner 
sin identitet någon annanstans. Hur stark identifikationen är tror jag därför beror 
på hur lång tid samt hur sjuk man har varit.  

 
64 Scheff 1999 
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9 Resultat och slutsats 

Analysen av mina intervjuer i första hand samt tidigare observationer har gett 
mig ett resultat som jag anser uppfyller syftet med denna uppsats och som kan 
ses som ett underlag för att forska vidare på området. Syftet med uppsatsen var 
att utifrån tidigare forskning om hur individen uppfattar och påverkas av den 
verklighet som hon föds in i se hur det kan påverka någon att utveckla anorexi 
och redogöra för kopplingen mellan verklighetens påverkan på individen kontra 
individens tolkning och uppfattning av denna och hur den kan påverka 
utvecklandet av anorexi. Många frågor kvarstår dock, vilket jag också var 
medveten om när jag började arbeta med denna uppsats. Ambitionen har aldrig 
varit att på något sätt lösa ”gåtan om varför någon drabbas av anorexi”, utan 
endast att se på fenomenet ur ett djupare perspektiv. 

Intervjun med min huvudinformant anser jag å ena sidan gav mig bekräftelse på 
att den miljö och de signifikanta andra som ett barn möter i sin tidigaste 
levnadsperiod sätter djupa spår hos en individ och som utgör grunden för 
individens personlighet. Å andra sidan så är denna miljö helt unik för varje 
individ och utformningen gör henne unik i relation till andra människor.  

1. Min huvudinformant levde i en ganska skyddad miljö där fokus mycket 
låg på prestationer och att prestationer på sätt och vis styr över andra 
behov. Vardagen i min huvudinformants hem styrdes och rättades efter 
faderns arbete och annat fick komma i andra hand. Något som min 
huvudinformant också själv upptäckte när hon jämförde sin egen familj 
med sina vänners familjer, där barnen var mer i fokus och annat var 
viktigare. Hos min huvudinformant uppfattar jag det som att tillvaron 
var väldigt kontrollerad och fokuserad på att en specifik sak, faderns 
arbete, ska fungera och att inga omständigheter får göra att arbetet 
påverkas negativt på något sätt. Allt annat fick komma i andra hand. 
Detta kan jag se som en orsak till den reserverade och slutna tillvaro 
som hon beskriver. Man talar inte öppet om problem i familjen utan 
försöker lösa dessa i det tysta, man är observant på att visa upp en 
utsida som inte avviker på något sätt från samhällets normer och man 
försöker i förebyggande syfte se till att allt ska fungera utan störningar.  

2. Min informants uppväxt, som har påverkat och format henne till den 
hon är, kan knytas an till Meads teorier om hur vi utvecklar vårt 
medvetande. Tillvaron som rådde under min informants barndom och 
som hon genom att internalisera signifikanta andras, sina föräldrars, 
beteende, ges uttryck i hennes personlighet. Hon beskrivs som en för 
det mesta glad och positiv tjej som är väldigt ambitiös och 
prestationsinriktad. Det negativa som hon fått med sig är den slutna 
tillvaron som dominerat och som jag anser ha utvecklat uppfattningen 
om att inte prata om problem i första taget, utan att hålla dessa för sig 
själv och försöka hitta egna lösningar. Något som jag tror kan vara en 
del av att andra för det mesta uppfattar henne som väldigt positiv och 
glad. Paralleller kan här dras till hur huvudet har makt över kroppen, 
som Claes Ekenstam redogör i sin artikel Kroppen, viljan & skräcken 
för att falla: ur den manliga självbehärskningens historia, som 
publicerades i Sociologisk forskning 2-3 (1996). Splittringen mellan 
medvetande och kropp och begär, som gör att människan kan behärska 
sin kropp och i det närmaste plåga den genom att inte lyssna till 
kroppens naturliga behov och signaler. Insikten om att man utåt sett 
alltid ska vara glad och positiv och att problem löses i det tysta 
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resulterar i att kroppens behov tystas ner, i alla fall då min informant 
befinner sig bland andra människor, vilket kan leder till en konflikt 
mellan kropp och medvetande. Något som jag anser även skedde vid det 
tillfälle som min informant utvecklade sin anorexi.  

3. En konflikt som bottnar i den skyddade tillvaro som min informant är 
uppväxt i och som försvårar hennes steg till självständighet, eftersom 
hon inte vet hur hon ska agera och vem hon egentligen är. Tidigare har 
allt varit serverat i en skyddad tillvaro och plötsligt är det inte längre 
det. Det som hon under uppväxten har internaliserat ska hon på egen 
hand uppfylla genom rätt agerande. De inre kraven i form av att man är 
bra om man presterar mycket, att man inte ska uttrycka sina inre tankar 
och problem hur som helst utan tysta ner dessa så långt det går och inte 
avvika från samhällsnormen som gäller utan passa in perfekt. En 
osäkerhet uppstår hur man ska vara för att duga och passa in i en värld 
där inte längre föräldrarna skyddar individen från ”den stora och riktiga 
verkligheten”. I denna osäkerhet som råder i medvetandet finns risken 
att falla in i beteenden som inte alls är lösningen på att finna sig själv 
och bli självständig. Ett försök att klara sig själv, bli självständig och 
vuxen och att passa in och uppfylla inre och yttre krav. Samma sorts 
mönster kan urskiljas även hos min andra informant. Kampen att bli 
självständig och vuxen och uppfylla alla normer som detta innebär, 
normer som bottnar i uppväxtens internaliserade krav och som format 
individens egen uppfattning om andras förväntningar på personen. 

4. Ideal och normer som råder i en viss kultur under en viss tid har så stark 
påverkan på hela vårt sätt att leva, att det, som i detta fall, leder till ett 
agerande som till slut för individen bort från det egentliga syftet med 
agerandet, att hitta sig själv och passa in. Här ses en koppling till hur de 
just nu rådande kulturella och sociala normerna påverkar utvecklande 
av anorexi hos individen. I min undersökning kan jag se dessa normer 
som den utlösande faktorn av anorexin, inte den grundläggande 
orsaken. För min huvudinformant var det ett specifikt ”möte” med 
smalhetsidealet i form av händelsen med provfotograferingen för ett 
fotomodelljobb som var utlösningen till att försöka bli smalare, enligt 
de ideal som detta samhälle eftersträvar.  

5. Det som sker efter att någon trätt igenom inkörsporten till ett 
anorektiskt beteende anser jag, efter att ha gjort mina analyser, beror på 
vad som sker och inträffar för den unika individen och hur denna 
hanterar och uppfattar detta. Min huvudinformants agerande går emot 
min tidigare uppfattning om att ta till sig anorexin som sin identitet då 
man saknar en uppfattning om eget jag. Min uppfattning är att hennes 
agerande kan tolkas som en utvecklingskris. Något avbröt hennes 
utveckling mot att bli vuxen under en period, men som hon inte 
stannade kvar vid och uppfattade som något som skulle vara hennes 
beteende resten av sitt liv. Den stämpling hon fick, både från sin 
terapeut som satte diagnosen anorexi på henne och behandlade henne 
utifrån ett anorektiskt perspektiv eller den läsning som hon själv gjorde 
i litteratur om ämnet, verkar inte ha gjort henne mer anorektiskt i någon 
sorts strävan att uppfylla normer som gäller för att vara anorektisk, 
vilket jag redogjorde för i min teoretiska förförståelse om identitetsbyte. 
Snarare så uppfattar jag det som att sjukdomstiden gav henne ett avbrott 
och en möjlighet att hitta sin identitet i lugn och, eftersom hon sedan 
beskriver det som att ”annat blev viktigare och sjukdomen successivt 
klingade av och försvann”. 
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6. I ett annat fall som jag observerat och redogjort för ovan, om kvinnan 
som får återfall i sin anorexi vid kontakt med andra med ett anorektiskt 
beteende, är min uppfattning att denna kvinna aldrig helt släppt taget 
om sjukdomen och hittat det som kan ersätta det som anorexin står för 
eller är ett symptom för. Jag uppfattar hennes agerande som att hon ser 
något bra och duktigt med det anorektiska agerandet som den hon möter 
gör, något som hon också har klarat av, men ett agerande som hon inte 
längre gör. Hennes återfall i sjukdomen blir ett sätt att visa för andra 
och sig själv, att hon också klarar av att inte lyssna på sin kropps behov. 
Detta agerande tror jag kommer av anorexin i sig.  

Precis som min huvudinformant sa i min intervju med henne, att ingen 
från början strävar efter att bli anorektisk och sjuk om man inte redan är 
på god väg in i sjukdomen. En frisk människa strävar efter att bli ”smal 
och vacker”, inte anorektiskt mager eftersom detta associeras till 
sjukdom. I och med att denna kvinna aldrig släppt taget på sjukdomen, 
så finns den där och jag uppfattar det som att hon känner sig 
underlägsen den anorektiska tjejen som hon möter och måste, genom ett 
anorektiskt agerande från sin egen sida visa att hon också kan och att 
det där är ”hennes sätt att vara”. Hennes bild av vad som är ”smal och 
vacker” har blivit snedvriden av sjukdomen i sig och då finns inget slut 
eller stopp på hur mager man ska bli. Denna negativa spiral bröt min 
huvudinformant och också kvinnan i intervjun gjord 050924 i och med 
att de bröt det anorektiska agerandet och ersatte det med andra faktorer 
som blev viktigare. Dessutom ser jag bekräftelse på i mina analyser och 
kan dra slutsatsen att tiden spelar in och är avgörande för om man 
lyckas tillfriskna helt eller inte. Min huvudinformant var sjuk relativt 
kort tid i jämförelse med kvinnan med återfall i sjukdomen, som levt 
mer eller mindre med sjukdomen under nästan 20 år. 

7. Något som också spelar stor roll för hur sjuk en individ som drabbas 
blir och hur pass svårt det är att bryta de sjuka mönstren är naturligtvis 
också det som sker rent fysiskt med kroppen vid svält. Syftet med 
denna uppsats är dock inte att redogöra för rent fysiska aspekter, utan 
endast vara koncentrerad på de socialpsykologiska faktorerna. Jag anser 
dock att det inte helt går att se förbi dessa eftersom det är vetenskapligt 
bevisat65 att det sker saker med hjärnan vid svält. Svälten i sig orsakar 
en hjärna som inte fungerar som den ska p.g.a. felaktig 
hormonproduktion, vilket  bland annat resulterar i en felaktig 
kroppsbild och depressionsliknande tillstånd som i sin tur leder till ett 
ännu djupare sjukdomstillstånd. Denna aspekt får inte helt glömmas 
bort då jag här presenterar mitt resultat av min undersökning, eftersom 
de tillsammans med de psykosociala faktorerna gör anorexi till det 
fenomen som den är. 

Resultatet av min undersökning är inte på något sätt vetenskapligt bevisat och 
kan heller inte leda till någon ny teori om fenomenet anorexi. Jag har dock 
uppnått det som var mitt syfte, att se på fenomenet i ett djupare perspektiv och 
där nya frågor uppstått, vilka kan användas som komplement för vidare 
forskning vid ett senare tillfälle. En slutsats kan ändå dras av det perspektiv som 
jag i denna uppsats har presenterat. 

 
65 Sveriges Riksidrottsförbund, Idrottens forskningsråd 1992:56ff 
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9.1 Sammanfattning 

I det resultat som jag ovan presenterat kan ges bekräftelse till min tidigare 
redogörelse hur föräldrarnas påverkan formar individens verklighetsuppfattning 
och beteende samt också hur viktigt det är för individen att uppfylla föräldrarnas 
krav (2). Vidare ges också bekräftelse på hur den kan orsaka en konflikt då 
individen kommer i kontakt med världen utanför hemmet (1). Jag har dessutom 
sett hur en skyddad tillvaro under barndomen kan försvåra steget mot 
självständighet och frigörelse från föräldrarna (3), vilket i sin tur ger en 
osäkerhet då ”nya speglingar” skall göras i en verklighet utan föräldrarnas 
övervakning. 

Samband mellan vår kultur, där det smala idealet råder, och ett utvecklande av 
anorexi kan också ses (4). Detta område har dock gett mig ytterligare frågor och 
funderingar. Är det den rådande kultur och specifika situation som är det som 
utlöser handlingar som leder till anorexi? Hur hade till exempel min informants 
reaktion sett ut om tjejen, som ville att min informants kompis skulle bli 
provfotograferad, istället varit en person som agerat på samma sätt, alltså mer 
eller mindre behandlat min informant som luft, men velat att kompisen skulle 
komma med och tävla i tyngdlyftning för att hon såg så ”grov” ut? Om det 
skulle ses som ”bra” att vara stor och grov som kvinna, hade min informant då 
börjat styrketräna och äta väldigt mycket och därmed försöka uppnå kontroll? 
Hur hade min informant agerat om hon levt i Nicaragua där en tjock kvinna 
anses vara den mest attraktiva? Detta område har luckor och resulterat i nya 
frågor som jag skulle vilja forska vidare om. 

Mitt resultat pekar också på att samband finns mellan tiden som sjuk och graden 
av hur väl någon identifierar sig som anorektiker (5 och 6). Detta område 
känner jag mig också nyfiken på att fördjupa mig i ytterligare. Kan någon som 
varit sjuk väldigt länge någonsin bli helt frisk? Hur fort måste det anorektiska 
beteendet brytas för att någon ska bli helt frisk? 

Svälten i sig gör saker med kroppen som påverkar både fysiskt och psykiskt, 
eftersom kroppens normala fysiska funktion sätts ur spel (7). Detta aspekt måste 
vägas in i resonemanget och ses som viktig, eftersom mycket kan lösas med att 
”bara börja äta”. Mat i kroppen ger energi och mer ork, vilket i sig kan hjälpa 
någon att bryta ett anorektiskt beteende.  

9.2 Slutsats 

Slutsatsen av min empiriska undersökning är att en individs tidigaste möten 
med verkligheten samt de signifikanta andra som finns i denna verklighet har 
stark påverkan på individen och utgör grunden till hennes unika jag. Anorexi 
kan ses enligt resultatet av denna undersökning som en utvecklingskris. Ett 
symptom på en konflikt och osäkerhet hos individen då steget mot 
självständighet och vuxenliv ska, frigörelsen från föräldrarna. En konflikt 
grundad på personens egen uppfattning om inre och yttre krav, vilka går emot 
kroppens behov. 

Det som utlöser själva agerandet till att någon utvecklar anorexi ser jag vara 
kopplad till de ideal och normer som råder i en viss kultur under en viss tid. 
Grunden till anorexin ligger dock på ett djupare plan, vilket gör att anorexi kan 
ses som ett symptom som är knutet till tid och rum.  

Anorexin i sig är vägen mot ett ännu djupare insjuknande. Hur djupt någon 
insjuknar är avgörande för ett möjligt tillfrisknande eller inte. Anorexi som en 
utvecklingskris där andra faktorer i livet tar vid och ersätter det anorexin står 
för, ger den drabbade stora chanser att totalt lämna ett anorektiskt beteende och 
aldrig mer insjukna. Ju längre anorexin finns i individen desto svårare att bryta 
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ett anorektiskt mönster och beteende. Identifikation med anorexin växer sig 
starkare ju längre tid som får gå. 
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10 Diskussion 

Mitt syfte med denna uppsats var att utifrån tidigare forskning om hur individen 
uppfattar och påverkas av den verklighet som hon föds in i se hur det kan 
påverka någon att utveckla anorexi. Min ambition har aldrig varit att på något 
sätt försöka finna en lösning eller svar på varför fenomenet finns i vårt 
samhälle. Inte heller har jag strävat efter att finna specifika orsaker till varför 
vissa individer drabbas och inte andra, utan endast se på fenomenet i ett djupare 
perspektiv.  

Den känsla som jag fått under detta arbetes gång och som vuxit sig allt starkare 
desto mer som jag arbetat med mina analyser, är att det går att vrida på orsak 
och verkan fenomenet utan att egentligen få något svar alls till varför någon 
utvecklar ett anorektiskt beteende. 

Jag kan se klara paralleller till att anorexi skulle kunna vara en sorts 
utvecklingskris som finns i vårt västerländska samhälle med det smala 
skönhetsidealet som norm för att passa in, duga och vara bra. Anorexi kan ses 
som en konflikt som uppstår hos individen mellan yttre normer och krav kontra 
de inre kraven och kroppens behov. De inre kraven har vuxit fram i 
medvetandet under individens uppväxt genom en växelverkan med andra för 
individen signifikanta andra. Så långt känns det som att jag fått bekräftelse på 
min teoretiska förförståelse om att en persons uppfattning av verkligheten 
påverkar hennes möjlighet att utveckla anorexi.  

Frågan kvarstår dock varför hon utvecklar just anorexi och börjar svälta sig 
själv i den konfliktfyllda tillvaro som jag ovan beskrivit? Exakt vad i 
människans utveckling av sitt medvetande är det som gör att hon börjar svälta 
sig och att det går så långt som till att utveckla anorexi? Svaret som jag har fått 
fram i mina analyser är att jag ser en tendens till ett sorts överbeskydd av 
föräldrarna, vilket försvårar övergången till självständighet för individen. Men 
då uppstår nästa fråga, varför skulle anorexi vara ihopkopplat med en 
överbeskyddad tillvaro?  

Det är väl allmänt känt att alla barn och ungdomar genomgår någon form av 
utvecklingskris i tonåren oavsett överbeskydd eller inte från föräldrarnas sida 
vilken yttrar sig på olika sätt. Ett överbeskyddat barn kan ha det jobbigare, vara 
mer osäker och ha sämre självkänsla än andra barn i den beskrivna övergången. 
Men varför börjar ett sådant barn i högre grad att svälta sig?  

Utlösningen av fenomenet har jag sett är kopplat till vilka yttre faktorer som 
individen utsätts för, vilket resulterar i nästa fundering och fråga, om inte den 
specifika händelsen hade skett hade personen aldrig utvecklat anorexi då? Eller 
om hon hade utsatts för helt andra yttre faktorer, till exempel vänner som 
festade väldigt mycket och drack mycket alkohol. Hade personen då börjat en 
bana mot att bli alkoholist? 

Jag hade också som syfte med denna undersökning att se närmare på om någon 
som drabbas av anorexi kan bli helt frisk från den beteendestörning som anorexi 
innebär. Min huvudinformant har visat att hon ersatt anorexin med andra 
faktorer i sitt liv och som gjort henne fri från det anorektiska beteendet. Ett 
annat fall, som jag redogjort för ovan med kvinnan som får återfall vid umgänge 
med någon med ett anorektiskt beteende, visar att hon inte blivit fri och släppt 
taget om anorexin. Jag har kunnat dra paralleller till tiden som en viktig faktor 
till om man kan bli helt frisk eller inte. Tiden som en individ är sjuk och också 
tiden som går efter att någon fått diagnosen som frisk är avgörande för 
återfallsrisk eller inte.  
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Frågan kvarstår dock vad som skulle hända om de faktorer som ersatt det 
anorexin står för plötsligt bara försvann och min huvudinformant i dagens läge 
stod inför ytterligare en kris i livet. Skulle hon då åter utveckla ett anorektiskt 
beteende eller skulle hon klara av att hantera krisen på ett annorlunda sätt? I 
motsatt förhållande kan frågan ställas om det finns något som skulle kunna göra 
någon som varit sjuk under i stort sett hela sitt liv helt frisk och utan risk för 
återfall? Kan det anorektiska beteendet blekna bort helt?  

Det sägs ju också att man då man lyckas ta sig ur kriser i livet blir styrkt av 
dem. Är det vad min huvudinformant menar att hon är när hon påstår att hon 
numera inte påverkas som person av olika situationer då smalhetsidealet, mat, 
träning och bantning kommer på tal, utan att hon endast är mer medveten, kan 
och vet mer än genomsnittsmänniskan? Är denna medvetenhet något som bara 
är av godo eller finns det även något som kan utvecklas till ett anorektiskt 
agerande igen?  

Någon som är inne i den anorektiska spiralen och agerar anorektiskt är också 
väldigt medveten och kan det mesta om kost, träning, bantning och vad som 
händer med kroppen vid svält. Ändå så agerar den som är anorektisk tvärt emot, 
vilket kan förklaras med att det är sjukdomen i sig som gör detta och också 
hindrar individen ifrån att bryta det. Något som kan ses som att om den som 
drabbats inte var så medveten och hade så mycket kunskap, så skulle kanske 
individen klara sig från att bli riktigt sjuk. 

Ytterligare en fråga som kvarstår är om även gener har betydelse. Vad händer 
om två barn från olika kulturer och världsdelar växer upp i samma familj som 
min informant? Är deras möjlighet att utveckla anorexi identisk med min 
informants? Denna fråga finns inget i min undersökning som kan ge något sorts 
svar på. Ett område att forska vidare om vid senare tillfälle. 
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11 Slutord 

Trots att så många frågor kvarstår om vad anorexi egentligen är för något och 
vad som orsakar det, att jag egentligen skulle kunna påstå att jag inte blivit 
direkt klokare om fenomenet nu än innan jag började med denna uppsats, så 
känner jag inte att det arbete jag har lagt ner är bortkastat. Det har fått mig till 
att tänka en hel del tankar som jag tidigare inte tänkt och som fått mig till den 
insikt att det finns inget enkelt svar på varför någon drabbas av anorexi. Kanske 
finns det inget svar alls. Det är dock ett tecken på att något är fel, även om man 
också kan ställa sig frågan vad som är rätt och vad som är fel.  

Vi eftersträvar någon sorts normalitet, något som är lagom. Det som avviker 
från denna norm är inte rätt, något som anses som sjukt i vår verklighet och som 
vi måste göra något åt för att det ska bli lagom och normalt igen. Svältande barn 
med uppsvällda magar i u-länderna är inte normalt, människor som lider av svår 
fetma i USA är inte normalt, anorexi i västvärlden är inte normalt, socialt 
utslagna människor av olika slag är inte normalt, människor med hur mycket 
pengar som helst är inte normalt och så vidare. Frågan är bara vad som skulle 
hända om alla människor i hela världen blev precis exakt som denna norm står 
för?  

Frågan är också vad den står för. Finns det någon som är precis exakt lagom och 
normal? Är i så fall inte denna människa väldigt avvikande? Om nu anorexi är 
en utvecklingskris, ett symptom på en konflikt som uppstår hos människan då 
hon ska ta steget mot självständighet och därmed på egen hand hantera inre och 
yttre krav är då detta något som går att utrota i samhället? På något sätt är det ju 
en metod för att lösa ett problem och är den mer avvikande och onormal än 
någon annan lösning?  

Naturligtvis så anser jag inte att vi ska sluta forska om olika problem och 
sjukdomar i vårt samhälle och försöka hitta lösningar och bot mot dessa. Jag vill 
också leva i en värld där alla mår så bra som möjligt. Frågan är dock om det 
finns något bot mot orsaken till fenomen som anorexi eller om vi endast kan 
bota symptomen och klara av att hantera dessa så att de stannar i ett latent 
tillstånd?  
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INTERVJUFRÅGOR SOM SKA BELYSA TRE OLIKA DIMENSIONER 
I FYRA OLIKA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER (TEMAN) 

DIMENSIONER 

4) Hur de för individen signifikanta andra påverkar individen och vilket inflytande dessa har på 
personen i fråga. 

5) Vilka föreställningar, normer och värderingar som personen i fråga anser är gällande i olika 
situationer. 

6) Hur individen agerar mot icke signifikanta andra samt i situationer som anses vara mindre 
viktiga för individen. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER (TEMAN) 

A. UPPVÄXT- Frågorna som jag ställer här handlar om personens barndom, tonårstid och 
inträde i vuxenlivet. Jag strävar efter att få svar på hennes uppfattning och upplevelser av sin 
uppväxttid enligt ovan dimensioner. Hur såg familjen ut som hon växte upp i? Hur levde de? 
Relationer och umgänge med varandra i familjer? Vardagen? Hur löstes problem och 
konflikter? Vem gjorde vad i familjen? Vem bestämde? Hur såg man på utbildning? Hur 
kom sjukdomen in i bilden? Något speciellt som hände? Reaktioner på en anorektisk 
familjemedlem. 

B. VARDAG - Här försöker jag söka svar på hur individens vardag ser ut idag. Hur hon lever 
idag. Hur en vanlig vardag ser ut. Fritidsintressen. Viktigt och mindre viktigt i livet. Hur hon 
ser på anorexi idag. 

C. RELATION - Hur ser individens familj ut?  Hur lever hon? Nära vänner och bekanta. Hur 
upplever hon att vara tillsammans med olika människor? Anorexins påverkan i olika 
relationer, negativt/positivt? 

D. SAMHÄLLE – Jag ska försöka få svar på hur individen upplever dagens samhälle i olika 
situationer som hon kommer i kontakt med? Upplevelser och känslor i samband med arbete, 
bland vänner, i offentliga situationer, på fritiden. Hur ser individen på kopplingen mellan 
samhället och anorexi? Hur upplever samhället (skola, arbete, sjukvård, försäkringskassa, 
idrottsklubben) någon som har anorexi? 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

INLEDNINGSFRÅGOR 
• Ålder 
• Familj 
• Intressen 
• Sysselsättning 
• Beskriv dig själv 

 

UPPVÄXT 

När är du född? 

Familjen som du växte upp i, hur såg den ut? 
• Växte du upp med både mamma och pappa? 
• Växte du upp tillsammans med någon annan släkting än dina föräldrar? 
• Är du adopterad? 
• Eventuella fosterhem? Har du flyttat runt bland dessa? Hur har det varit? Trygghet? 
• Har du några syskon? Äldre/yngre? 

   



 

• Hur har du upplevt att din uppväxt tillsammans med dessa människor varit? 
 

Berätta om dina relationer till olika familjemedlemmar? 
• Har familjen haft bra sammanhållning? 
• Hur har problem i familjen tacklats? 
• Hur har enskilda familjemedlemmars problem tacklats? 
• Har ni gjort mycket tillsammans i familjen? Haft gemensamma intressen? 
• Är det någon speciell i familjen som du haft extra nära kontakt med? 
• Vad tänker du på när du hör ordet familj? 

 

Vad har familjen haft för olika sysselsättning? 
• Vad gjorde mamma? 
• Vad gjorde pappa? 
• Vad gjorde ev. fosterföräldrar? 
• Vad gjorde syskonen? 
• Vad har du haft för olika sysselsättning innan skolstart och efter skolstart? Varit hemma? Dagis? 

Dagmamma? 
• Hur har du upplevt dina familjemedlemmars olika sysselsättningar? Hur har de färgat vardagslivet i 

familjen? 
• Hur viktig var arbete och utbildning för familjen? 

 

Vad gjorde familjen på fritid, helger och lov? 

• Hur kunde en kväll mitt i veckan se ut? Vad gjorde olika familjemedlemmar då? 
• Hur disponerades helgerna? 
• Semester och lov, vad gjorde ni då? 
• Vad var de olika familjemedlemmarnas intressen? 
• Hur upplevde du ledig tid? Vad var roligt? Vad gjorde du helst? Med vem/vilka? 

 

Vänner, släktingar och övriga bekanta? 

• Berätta om dina vänner som du har lekt och umgåtts med. 
• Var du mycket tillsammans med dina kompisar? 
• Vad gjorde ni? 
• Hade familjen som helhet stor umgängeskrets? 
• Hade familjen gemensamma vänner? 
• Hur såg relationer med nära släktingar ut, mor- och far föräldrar t.ex.? 
• Hur viktigt vad umgänge för familjen? 

 

Skola 
• Berätta om hur du upplevt skoltiden.  
• Hur var det att börja skolan? Trivdes du? Var det roligt? 
• Berätta om kompisarna. 
• Vad gjorde ni på rasterna? 
• Hur har du upplevt att skoltiden har påverkat dig? Hur har du utvecklats/förändrats under den? 
• Hur har du upplevt undervisningen? 
• Hur var de teoretiska/praktiska ämnena? 

 

Intressen 

• Vad har du haft för intressen? 
• Vad har varit viktigt för dig? 
• Hur har dina intressen påverkat dig? 
• Hur har de utvecklat dig? 

 

   



 

Familjens syn på: 

• Hemmet 
• Utbildning 
• Arbete 
• Städning 
• Utseende 
• Mat 
• Motion/träning 
• Kropp 
• Natur 
• Storstad 
• Landsbygd 
• Pengar 
• Grannar 
• Vänner 
• Släktingar 
• Sjukdom 

 

Anorexi 
• Berätta om när du blev sjuk i anorexi. 
• Kan du själv se några faktorer som gjorde att du insjuknade? 
• Vad det något oförutsett som hände som utlöste din anorexi? 
• Syntes det på dig att du höll på att bli sjuk? 
• Reagerade människor i din närhet? 
• Reagerade din familj? Hur? 
• Förstod du själv att du var sjuk? 
• Hur reagerade du på människor reaktion på din sjukdom? 
• Försökte du dölja din sjukdom? 
• Hur förändrades ditt beteende under insjuknandet och efter? 
• Fick du någon hjälp? När, var, hur? 
 

VARDAG 
 

Hur lever du idag? 

• Lever du tillsammans med någon eller är du ensamstående? 
• Har du familj? 
• Berätta om hur du upplever din nuvarande livssituation. 

 

Hur bor du? 

• Landsbygd, mindre stad, medelstor stad, storstad? 
• Villa/lägenhet? 
• Hur trivs du? 
• Påverkar ditt boende dig på något sätt? 

 

Sysselsättning 

• Vad har du för sysselsättning? Berätta om den. 
• Din relation till din sysselsättning. 
• Trivs du med det du gör? 
• Berätta om arbetskompisar, studiekamrater etc. 
• Hur påverkar din sysselsättning dig som person? 
• Hur påverkar den din övriga vardag och familj? 

 

Hur ser en vanlig vardag ut för dig? 

   



 

• En vanlig dag från morgon till kväll. 
• Vad är viktigt för dig en vanlig dag? 
• Vad är mindre viktigt? 
• Hur är din favoritvardag? 
• Hur ser en bedrövlig dag ut? 

 

Fritid, helger och lov? 

• Vad gör du på din fritid? 
• Vad gör du på helgerna? 
• Längre ledigheter? 
• Vad är prioriterat då du har tid över? 

 

Vänner och bekanta 

• Har du stor vänskapskrets? 
• Nära vänner? 
• Berätta om dina relationer med nära och mindre nära vänner? 
• Hur mycket betyder vänner för dig? 
• Vad gör du tillsammans med dina vänner? 

 

Hur se du på 

• Hemmet 
• Utbildning 
• Arbete 
• Städning 
• Utseende 
• Mat 
• Motion/träning 
• Kropp 
• Natur 
• Storstad 
• Landsbygd 
• Pengar 
• Grannar 
• Vänner 
• Släktingar 
• Sjukdom 

 

Anorexi 
• Hur påverkar det din vardag idag att du varit sjuk i anorexi? 
• Finns anorexin kvar i din vardag? I så fall på vilket sätt? 
• Är anorexi något som stör dig? 
• Hur ser du på andra som drabbas av anorexi? 
• Hur upplever du möten med anorektiker? 

 

RELATION 

 

Hur upplever du din relation till 
• Din partner 
• Dina barn 
• Dina föräldrar 
• Dina syskon 
• Dina arbetskompisar 

   



 

• Dina nära vänner 
• Mindre nära vänner 

 

Hur upplever du möten med andra i 
• Hemmet 
• Hos vänner och bekanta 
• Hos föräldrarna 
• På arbetsplatsen 
• Då du utövar dina olika fritidsintressen 
• På offentliga platser där du inte känner de andra 

 

Beskriv hur du och din partner lever gällande 
• Hushållssysslor/trädgårdsarbete/renoveriing i hemmet 
• Arbete 
• Fritid 
• Barn 
• Semester 

 

Vem bestämmer vad i din relation med 
• Din partner 
• Dina barn 
• Dina föräldrar 
• Dina syskon 
• Dina arbetskompisar 
• Dina nära vänner 
• Mindre nära vänner 

 

 

Hur upplevde du att du blev bemött när det blev ”känt” att du var sjuk i anorexi? 

• Hur reagerade dina närmaste? 
• Hur reagerade mindre nära vänner och bekanta? 
• Hur tacklade du stämpeln som anorektiker? 
• Hur agerade du som sjuk? 
• Har du önskat att du blev bemött på något annat sätt? 
• Upplevde du att du fick hjälp och stöd? 

 

Har din tid som anorektiker satt spår i dina nuvarande relationer med ovan nämnda människor? 

• På vilket sätt? 
• Har du upplevt det negativt? 
• Positivt? 
• Har det lärt dig något? 
• Har det lärt dina nära/mindre nära anhöriga och vänner något? 

 

SAMHÄLLE 

 

Vad upplever du att det talas om väldigt mycket i media just nu? 
• Är dessa ämnen viktiga för dig? 
• Upplever du att man berör dessa ämnen mycket i de sociala situationer som du dagligen kommer i 

kontakt med ( på arbetsplatsen, ute på stan, bland vänner etc)? 
• Stör det dig att just detta/dessa ämnen diskuteras mycket? 
• Tycker du att de är bra att de diskuteras? 

   



 

 

Hur upplever du reklam i samhället? 

• Är det något i reklamen som du upplever att det är för mycket? 
• Finns det något som det är för lite av? 
• Påverkar reklamen dig? 
• Är det någon speciell sorts reklam som påverkar dig? Hur tar du i så fall till dig denna? 

 

Hur upplever du ett bra bemötande på 
• Mataffären 
• I receptionen på sjukhuset 
• Hos läkaren 
• På arbetsförmedlingen  
• På försäkringskassan 
• Hos grannarna 
• Bland dina barns skolpersonal om du själv studerar (lärare, studierektorer, kursansvariga, rektorer etc) 
• Bland skolpersonalen om du själv studerar (lärare, studierektorer, kursansvariga, rektorer etc) 
• Bland personalen på en träningsanläggnning. 
• I andra sociala möten ute i det vardagliga livet som du själv kommer på. 

 

Hur upplever du att  samhället bryr sig om och behandlar 

• Överviktiga 
• Underviktiga 
• Psykiskt illamående människor 
• Arbetslösa 
• Män som misshandlar fru och barn 
• Kvinnor och barn som blir misshandlade 
• Alkoholister 
• Drogmissbrukare 
• Bostadslösa 

 

Hur upplever du att människor i vårt samhälle ställer sig mot grupper som ovan? 

 

Beskriv hur du uppfattar att ”den perfekta människan” ska vara så som du uppfattar att vårt sociala 
samhälle ser på ”den perfekta människan”. 

 

Hur upplever du personligen att en bra människa är? 

• Utseendemässigt 
• Utbildning 
• Utstrålning 
• Bemötande mot andra människor 
• Inställning till arbete, utbildning 
• Inställning till barn 
• Pritoriteringar i livet 
• Inställning till hälsa och motion 
 

Hur upplever du att människor med anorexi i vårt samhälle bemöts? 

• Är anorexi något som tydligt syns och som andra ser? 
• Är anorexi något trendigt? 
• Pratas det mycket om anorexi? 

   



 

• Är anorexi något som den sjuka försöker dölja för andra? 
• Är anorexi något fult? 
• Är anorexi något som förknippas med något speciellt i samhället? 
• Hur har du kommit i kontakt med människor med anorexi, någon speciell samhällsgrupp? 

 

Har du fått samhällets hjälp i din kamp mot anorexi? 

• På vilket sätt har du fått hjälp? 
• Hur har du upplevt hjälpen? 
• Har du önskat att hjälpen kunde vara på annat sätt? 

 

Varför drabbas man av anorexi? 

 

Går det att bli frisk från anorexi? 

 

Vem är egentligen sjuk och vem är frisk? 

 

Vad är det för skillnad på någon som är maniskt upptagen med att räkna points i viktväktarna och en 
anorektiker som håller reda på minsta lilla kalori i sin egen lilla värld?

   



 

INTERVJU 050924 
 

Ja, vi kan väl börja med lite inledningsfrågor då. 

 

Mmm. 

 

Din ålder? 

 

Femtiofyra. 

 

Har du någon familj? 

 

En sambo och en vuxen dotter, en utflugen dotter som man brukar säga. 

 

Vad har du för intressen? 

 

Mitt fritidshus. Sextiotals popmusik lyssnar jag på och…ja…mitt jobb då. Det är väl det man hinner 
med. Fritidshuset och lyssna lite på musik och sköta om katterna och jobba. 

 

Okej. Vad har du för sysselsättning? 

 

Jag arbetar på kontor. 

 

Beskriv dig själv. 

 

Oj, oj, oj… Ja, som en…ambitiös…Vill att man ska gå fram lite fort kanske. Vill få allting klart på en 
gång, ganska fort. Både hemma och på jobbet vill jag få allting klart ganska snabbt. Och…sen är jag 
väl kanske lite stressad så där…Men väldigt snäll, aldrig bråkar med någon människa. Ja… Försöker 
väl vara glad också då. Ja, men det är väl så. Det är så jag är. Och även då att det ska vara lite 
ordning och reda på det jag gör. Inte en massa tjafs hit och dit, utan att…ja. Det ska vara liksom 
struktur på det jag gör. 

 

Okej. 

 

Du kanske kallar det…för kontrollbehov eller vad du kallar för. Men man vill ha lite struktur så att det 
blir gjort på ett bra sätt. 

 

Kan du beskriva lite mera konkret vad det är som du vill ha gjort. Är det hemma eller… 

   



 

 

Ja, det kan vara både hemma och jobbet. På jobbet, då vill jag att det ska bli klart och att det ska bli 
riktigt gjort och inte så mycket tjafs omkring, utan… utan… jag jobbar efter mitt huvud så att säga. 
Det värsta jag vet är när man sitter i gruppen och det blir en massa tjafs hit och dit och sådär, då gör 
jag i alla fall som jag tycker. Alltså jag gör mitt race alldeles som…Så får de andra göra som de 
tycker då. (skratt) Jamen, det är säkert. Det har alltid gått bra. Det har aldrig blivit något fel. Nej. Vi  
har alltid fått bra betyg på det vi har gjort. 

 

Men det du säger att du vill ha saker klart. Är det liksom en stress att du vill ha saker fort klara också 
eller…? 

 

Nja… neeeej då, det är det väl inte. Men jag vill inte liksom…Jag vill väl helst att det ska bli klart 
inom en viss tid. Det värsta jag vet är att ha något liggande som man ska gå och tänka på;” visst ja, 
det där skulle ju ha varit gjort också”. Då vill jag hellre göra det då. Ja. Så är det nog, att det ligger 
på en hela tiden då liksom. Det är ju så då. 

 

Jag har… jag vet inte om jag ska tala om det för dig, men jag gör det ändå… Jag har några teoretiska 
utgångspunkter som jag ska ställa mina frågor utifrån. Dels kommer jag att ställa lite frågor om din 
uppväxt, om relationer, din vardag och din relation till samhället i stort. Jag tänkte börjar med att fråga 
lite om din uppväxt då. 

 

Mmm. Jag växte ju upp i den där lilla stugan utanför X. Där bodde vi när jag var liten tills jag var 9 
år, då flyttade vi till Y. Sen har jag ju bott där hela mitt liv då. Sen växte jag ju upp där då utan syskon 
tills jag var fem och ett halvt och sen föddes lillebror då. Så han var ju två…knappt två år. Nej, han 
var bara ett år när jag började i skolan, för jag började i skolan när jag var sex och ett halvt. Lite mer 
då… Och… Jo, det var väl en bra uppväxt. Vi hade ju liksom en egen…stuga där då. En stor fin tomt 
och så då, som pappa fick hyra då bara för att han jobbade där på järnverket. Och sen hade ju han 
då… De hade ju ett kontor nere vid den där herrgården i B. Där satt han ju då och sen var han ju ute 
också och mätte ved och så, som de som jobbade i skogen hade dragit fram. Sen såldes det där iväg 
då. De kom med sådana här timmerbilar och hämtade det till pappersbruk och allt möjligt så. Sen var 
han ju ute då liksom och märkte träd, vilka de skulle hugga ner då och så. Det gjorde ju han då, 
bestämde det då. Och sen satt han ju på kontoret då och räknade löningar och… han var ju ute då och 
tittade hur de gick till väga…och tittade då hur mycket de hade gjort, jobbat då, och sedan räknade de 
ju ut lönerna efter det allesom. 

 

Vad kallades det som han var? 

 

Han var förman då. 

 

Okej. 

 

Och sen långt tillbaks i tiden när jag var, ja, det var när jag var liten då, när jag var en fyra, fem år, 
då räknade de ju ut löningar på det där kontoret då och sen… vad heter det…De hade ju delat upp då, 
så pappa kanske hade hand om tio stycken och sen var det en annan gubbe som hade hand om tio 
stycken då, sådär då, de var liksom arbetsledare då. Och då när de hade räknat ut löningarna då, 
hade de pengarna på det där kontoret och så la de i kuvert åt dem som skulle ha pengarna, och sen 
fick de komma och hämta de där och det hade vi hemma hos oss. Där vi bodde då alltså. Det hade ju 

   



 

varit bättre om de hade gått till kontoret och hämtat pengarna. För det var väl så att de inte var på 
kontoret ibland, att de var ute ibland och sådär då. Så då fick mamma ha de där hemma då i skåpet i 
köket och så fick de komma dit och hämta sina kuvert. Det stod namn på dem då. Och så fick de skriva 
under då, kvittera att de hade hämtat det där då. Så att de inte skulle kunna komma och kräva igen 
då…att de inte hade fått det då. Så hon fick ju också hålla på och jobba med det, ha ansvar för de där 
pengarna hela tiden då. Jag tror…först fick de förskott och då kom de och hämtade det och sen fick de 
slutlön…Så det var två gånger…var fjortonde dag kom de dit efter det där då, alla de där tio. Hon 
kunde ju inte heller…Om det var den dan som de skulle komma och hämta det där då…Det var ju en 
viss dag som de skulle få de där pengarna, då kunde ju inte hon gå någonstans heller. Hon var ju 
tvungen att var hemma tills alla hade varit dit och hämtat det där då. 

 

Vad gjorde hon då? Hon var… 

 

Hon var hemma då. Hon var hemmafru. Jaa, hade hand om oss då. Visst se du. Jo, och så gick jag i 
skolan i X första året och sedan gick jag nere i…De hade en skola längre bort i B och där gick jag 
andra året och sen tredje året så gick jag i C, och då åkte vi skolskjuts. Och sen flyttade vi ju till Y och 
då gick jag i skolan där. 

 

Varför flyttade ni till Y? 

 

Bara för att pappa skulle jobba här istället då. 

 

Med samma sak? 

 

Jaa, fast han fick hand om Y-området då, så han var själv här då. Så det var därför som vi flyttade hit. 

 

Dina relationer till olika familjemedlemmar… Sammanhållningen i familjen…(avbruten) 

 

Jo, det var en väldig sammanhållning. Det var en väldigt bra sammanhållning. 

 

Hur menar du då? Berätta! 

 

Jo, när vi var små. Vi gjorde ju allting tillsammans. Vi åkte alltid…Vi umgicks ju mycket med våran 
släkt och sådär då. Och sen i familjen var det väldig sammanhållning. Jag tyckte ju inte om när jag 
kom hem från skolan och morsan var borta någon dag. Man var ju inte van med det då, för då jobbade 
ju ingen människa. Men ibland kunde hon ju åka upp och hälsa på pappas syster. Om inte hann hem 
riktigt tills jag kom hem, då häng…på den tiden kunde man ju häng ut en nyckel. Det går ju inte idag 
heller, men då gjorde man det. Och då om jag gick in själv då, det var väl kanske en halvtimme som 
det var frågan om…och då tyckte jag, jag tyckte inte om det där. Det var väl bara för att man inte var 
van. 

 

Vad brukade din mamma göra när du kom hem annars, som du liksom saknade? 

 

   



 

Ja, vi fikade ju då naturligtvis. Ofta bakade hon ju sådana här thekakor. Det luktade gott, nybakat 
bröd när man kom hem och så fick man färska bröd och sådär. Det var ju mysigt. Så har ju inga ungar 
det idag heller. Nu får de väl ta sig själva om det finns något… Ja, men det är ju så. Sen satt vi väl och 
pratade där och sen gick det väl… jag kom…man kom väl hem i 14.30-tiden kanske, slutade vi två då. 
Sen kom väl pappa hem då, så vi åt väl i fem-tiden. Vi åt alltid middag på en gång när han kom hem, 
drack inget kaffe då heller. Sen drack vi kaffe på kvällen sen istället innan vi gick och lade oss 
då…eller te. Och ibland fick man väl gå och handla något, köpa mjölk eller så. 

 

Vad gjorde din mamma hela dagarna då? 

 

Hon skötte ju hemmet hon då. Och sen gick hon och hälsade på lite tanter ibland. De umgicks ju på ett 
annat vis då. Och så fick ju hon främmande ibland. Det kom folk och skulle dricka kaffe. Så det var 
fullt göra. Telefon ringde och hon pratade med sina syskon och pappas syster, hon ringde ju ofta, 
ringde och pratade. Hon var ju hemma hon också. Då när gubbarna hade gått till jobbet och när de 
hade blivit lite tyst hemma, då tyckte de att det var roligt att prata då. Då hade de lugn och ro då och 
ungarna hade gått till skolan. Så det var ofta de satt och bladdra, de kunde bladdra en hel timme de. 
Och sen gick hon väl och handlade hem mat åt oss och så skulle hon ju laga mat och sen skulle hon 
väl tvätta och städa och…Det var ju så då. Så på helgerna då var vi ofta borta då, för vi åkte ofta och 
hälsade på folk eller att vi hade främmande. Det var ju nästan varenda helg det. Att det kom nån. De 
kunde ju äta hemma och allt möjligt då. Och så var vi ofta uppe hos mormor. Och då kom ju alla dit. 
Det var liksom samlings…Och alla kusiner. Man fick ju träffa alla sina kusiner. Det var ganska roligt 
det. Vi tyckte ju det då i alla fall. Nu kanske folk bara tycker att det är drygt. Det vet inte jag. Vi tyckte 
så i alla fall, att det var roligt. 

 

Hade ni…problem, vanliga vardagliga problem, hur har ni hanterat och tacklat sådana? Ja, vanliga 
småbråk i familjen och liknande? 

 

Ja, det var väl att man bråkade ett tag och sedan gick det väl över då. Det var väl ingen som gick och 
var långsint heller. Utan man bråkade väl av sig då och sen var det väl bra sen. 

 

Har ni haft några andra större problem? 

 

Nej, jag tycker inte det. Det var väl mamma då som gick och sa…Hon hade ju ont överallt sådär jämt 
och trodde att hon var sjuk. (skratt) Jo, men hon var så…Hon hade ont i magen ibland och då trodde 
hon att det var cancer. Hon trodde alltid det värsta jämt. Fast det inte var något då. Fick hon ont 
någon annanstans så kunde hon säga, att hon skulle få amputera det här och så. Sådär höll hon ju på. 
Hon trodde alltid att det var det värsta. I alla fall en viss period. Sen blev det väl bättre…Hon var väl 
lite nervös om jag säger så. Lite nervös. Så fort hon kände att…och så då. Och sen kunde det var 
likadant om hon inte kunde sova någon natt, då var hon så orolig för det då. Det kan man väl göra 
ibland, sova dåligt. 

 

Var det bara över sig själv som hon var oroad och nervös? 

 

Och sen var hon väl orolig när lillebror var liten, för han var så dålig och äta. Han var ju det när han 
var liten. Han var ju smal och dålig och äta. Det var när han var en fyra, fem, sex år. Han var ju så, 
han ville inte ha någon mat. Han var väl inte sjuk för det liksom. Men han var ju lite dålig att då. Men 

   



 

det gick ju över sen. Han åt ju som en häst sen. Jo, då var hon ju orolig för det då, att han var eller 
skulle bli sjuk då. Men han petade väl i sig det han behövde då. 

 

Är det någon i speciell i familjen som du kände att hade närmare kontakt med i jämförelse med de 
övriga? Som du pratade problem med och så vidare. 

 

Man pratade väl problem med morsan eftersom hon var hemma än med pappa då som jobbade och 
var borta då hela dagarna. Jo, det gjorde man väl. 

 

Det var för att han var borta och hon var hemma eller hade det någon annan…? 

 

Nej, ja…Det var väl så. Man hade väl mer kontakt…Det vart väl naturligt så. Det hade väl alla då, 
mer kontakt med mamman bara  för att hon var hemma. Visst var det så. Och var man sjuk och så, då 
var ju hon hemma då. Det var ju aldrig frågan om att gubbarna skulle vara hemma, eftersom de var ju 
hemma jämt. Det var ju ingen som var hemma med sjukt barn…Man hade ju inte rätt till det heller. 
Det fanns ju inget sådant då heller, att man fick ersättning för sjukt barn heller. Det var ju ett 
undantag om mamman jobbade. Det var ju mest om de var lärare eller så, eller jobbade i någon affär. 
Men annars var ju de flesta hemma. 

 

Arbete och utbildning. Var det viktigt för familjen? Hur viktigt var det att din… 

 

Jo, de ville…vadå menar du, för sina barn? 

 

Nej, för sig själv. Var det…(avbruten) 

 

Viktigt att han jobbade, ja. 

 

Ja. 

 

Oh, ja. Det var viktigt för han det. Det var nog det viktigaste för honom det, att han skötte det. 

 

Hur var det viktigt på för sätt? 

 

Det var ju naturligtvis att han skulle få ut pengar då, så vi kunde överleva då. Familjen. 

 

Var det bara pengar som det hade att göra med eller hade det något med…(avbruten) 

 

Nej, han var nog intresserad av sitt jobb också tror jag. Han hade nog ett väldigt bra jobb ser du. Han 
bestämde ju själv hur han skulle göra. Eller liksom, väldig frihet. 

 

Hur såg familjen på utbildning? 

   



 

 

Ja, han ville väl att vi skulle utbilda oss, lillebror och jag, så vi skulle få ordentliga jobb. 

 

Vad var ett ordentligt jobb då? 

 

Jaa…att man gick till jobbet varje dag.(skratt) Ja, det tror jag. 

 

Han ville att du skulle jobba, men din mamma då, hon var ju hemma.  

 

Jo, men nog tyckte han att man skulle utbilda sig så att man kunde jobba. Sen om man skaffade barn 
och så då kanske han tyckte att man skulle vara hemma. Men det vart ju också ändrat sen då. På 70-
80-talet då jobbade ju alla sen. På 60-talet då, det var ju då folk, på slutet av 60-talet, då mer och mer 
var det hemmafruar som gick ut och jobbade. Sen på 70-talet var det ju nästan så de kände sig dumma 
om de var hemma. Så det vart nog naturligt tror jag, att alla skulle liksom jobba då. Fast de tyckte nog 
synd om min dotter när hon skulle till dagmamma. Det var ju inte de vana med. Deras barn hade ju 
alltid fått vara hemma. Morsan…det var väl morsan, hon var väl rädd att dagmamman inte skulle se 
efter min dotter när hon var liten, att hon skulle svälja ner något i halsen och springa ut framför 
någon bil…Att hon inte skulle se efter… 

 

Din pappa då, vad tyckte han om det? 

 

Jag vet inte om han sa något…De ställde ju mycket upp när min dotter var sjuk då, när hon var liten. 
Pappa var ju pensionerad då, innan han vart sjuk själv då. De åkte ofta upp när hon var sjuk. Nej, jag 
tror inte att han sa något. Han oroade sig inte så mycket. Det var mest hon som oroade sig för allting. 

 

Hur var det med semester då din pappa jobbade? Hade han semester? 

 

Han hade alltid sommarsemester. 

 

Hur länge då? 

 

Ja, när jag var liten, då tror jag att han hade fjorton dagar, två veckor. Men sen vart det tre veckor. 
Undrar när det var då…? Jo, det kom en ny lag när de fick tre veckor. Undrar när det var då? Var det 
i slutet på femtiotalet det tro? Ja, det var det nog. Så när jag var liten så hade han bara två veckors 
semester och så jobbade de på lördagarna också. Så de hade bara ledigt från lördageftermiddag och 
söndag då. Och sen naturligtvis vid jul och påsk och så, men annars jobbade de och hade bara fjorton 
dagar. Det var lite det. 

 

Vad gjorde ni då? 

 

Vi åkte ofta upp till min mormor och var där några dagar.. Och sen åkte vi väl ut. Vi var till Norge 
när jag var…Det var innan Rolf vart född. Till Norge och åkte runt och tältade. Ja, det gjorde vi. Sen 
var vi till Kiruna och hälsade på släktingar. 

   



 

 

Skolan då. Hur har du upplevt skoltiden? Hur var det att börja i skolan? 

 

Jo, jag var ju…Jag började tidigt. Jag var ju 6½. Det var man väl förväntansfull på. Jag åkte buss. 

 

Hade du någon kompis som gick i samma klass? 

 

Ja, det hade jag, som bodde inte så långt från pappas syster. De hade en stor bondgård. De var vi och 
hälsade på och de var till oss. Mina föräldrar kände ju igen hennes föräldrar. Och så min kusin gick 
ju i samma klass som mig, han var lika gammal som mig. Jo, så jag kände några stycken. Sen när vi 
flyttade, då kände jag ju ingen då, i tredje klass. Då var jag ju helt ny. 

 

Hur var det då? 

 

Jo, då var man väl lite nervös. När man kom från landet och till stan. Det var stort det. Nej, det klart 
man var nervös, men jag tyckte…Det gick bra. Vi flyttade hit i början på maj, så jag hann ju gå 
ungefär en månad innan vi slutade för examen. Jag tyckte de tog emot en ganska bra faktiskt, mina 
kamrater och så. Det var ingen som var dum heller på den tiden. Och så hade vi en liten plan nere vid 
ån, som vi spelade brännboll och fotboll på. Det var så roligt. Vi hade en jättestor skolgård. Så vi var 
alltid ute där när det var vår, sommar och höst och spelade något och hade kul på rasterna då. Jo, då. 
Sen, då när jag började på hösten i fyran sen då, då kände jag ju igen dem. Man var ju lite nervös då 
naturligtvis på våren, men det var bra att man hann börja då så man visste vilka de var till hösten då. 
Sen kom det ju alltid någon ny då och då, eller inte så ofta… men någon var det ju alltid. 

 

Hur upplevde du det då? 

 

Det var väl spännande vad det var för människa… Nej, jag tyckte…Tog man någon dag så. Man lärde 
ju känna varandra när man var barn alldeles som, eller…Det tycker jag. 

 

Tycker du att skoltiden har påverkat dig på något sätt, från första klass upp till…hur länge gick du i 
skolan? Till nian? 

 

Ja, nian. 

 

Har du förändrats eller utvecklats på något sätt? 

 

Man har väl utvecklats enormt sedan man gick i…Då var man väl lite försiktig och hade respekt för 
lärarna… Man skulle ju liksom lära sig att hålla tyst då. Jamen det var ju så! 

 

Vem sa det? 

 

   



 

Jo, lärarna… Man skulle ju ha respekt för lärarna. Vi hade ju det också. Det är inte som nu heller. 
Utan då var det ju, att man… 

 

Var det något som du visste om innan du började skolan att du skulle ha respekt för lärarna? 

 

Det är klart. Det är klart. Det sa mamma och pappa åt en att man skulle rätta sig efter vad läraren sa 
i skolan och inte hålla på och bråka. Det gjorde väl de flesta. Det fanns väl en eller ett par i varje 
klass som var lite udda då. Som inte…ja, som ställde till det alldeles som då. Det var ingen mobbing 
tycker jag på den tiden. 

 

Nehej? 

 

Nej, det var det inte. Jag tror att de hade nog för stor respekt för lärarna och rektorn. Och rektorn! 
Det hade ju alla ryslig respekt för. Om de vart uppkallade till rektorn. Det var ju nästan halshuggning 
det. Jamen. Man kände så, en väldig respekt. I alla fall när vi gick i mellanstadiet, men även senare 
när vi var lite vuxnare. 

 

Har du känt att du har utvecklats eller förändrats på något annorlunda sätt i skolan i jämförelse mot 
hemma? Har du rättat dig efter vad de i skolan, kompisar och så, tyckte och tänkte eller vad de hemma 
tyckte och tänkte och har det skilt sig? 

 

Jo, speciellt de sista åren i skolan var det väl ett väldigt kompistryck. Att man liksom skulle vilja vara 
lika som de. Så hade vi ju den där tiden med Moods-utseendet som man skulle ha. Det var ju 
väldigt…mycket bråk med föräldrarna. 

 

När var det då? 

 

Ja, det var ju de sista åren i skolan. Då kom ju det där långa håret då. Killarna skulle ju ha långt hår 
och alla skulle ju ha långt hår. Och så var det ju de här gröna arméjackorna som man skulle ha då. 
De gick ju att skicka efter. Men det var ju alldeles som en grön parkas om man säger så då. Och så 
skulle man ha uppvikta jeans och så skulle man ha sådana här gymnastikskor som det var liksom skaft 
på. Så här högt upp gick de. Och så stora tröjor. Stora, stickade tröjor. 

 

Men gick alla i det eller? 

 

Ja, det var liksom modet då. Då var man inne om man var klädd så. Och så långt hår skulle man ha 
då. Och sen skulle man helst ha så många autografer som möjligt på de där jackorna och skorna av 
alla popgrupper, popband då. De skrev då liksom härs och tvärs autografer på de där jackorna då. 

 

Och det gillade inte din mamma och pappa? 

 

Nej, de tyckte inte om de där jackorna över huvud taget och inte det där långa håret över huvud taget. 
Det tyckte inga föräldrar om från början då. De tyckte att det såg så ovårdat och gräsligt ut. Jag 

   



 

kommer ihåg att mamma sa: ”Nu är vi väl på världens sista tid, när karlarna börjar få axellångt hår.” 
Det kunde hon inte förstå. Vad var det för karlar som kunde se ut på det där viset. 

 

Bråkade ni om det eller? 

 

Nej…ja… Jag ville ju också ha en sån där arméjacka då, men de tyckte inte att jag skulle köpa någon. 
Jag köpte ingen heller. Men vissa andra fick ju skicka efter då. Jag tror de skickade efter de där från 
överskottsbolaget. Det var väl i Stockholm då. Det fanns ju inte här då. Det där var ju på sextiotalet. 

 

Vad har du haft för intressen, fritidsintressen? 

 

Ja, vi red ju då ett tag. Åkte ut och höll på med hästarna. Det var varenda söndag så cyklade vi dit och 
hem. Vi gick ju i skolan på lördagarna då, ända till sista året, då hade vi lediga lördagar. Så pappa 
hade ju lediga lördagar innan jag hade det. Och sen var vi ofta nere i källaren… De hade ett 
pingisbord ner i källaren i skolan. Där var vi ofta kvar på lördagarna. Varannan lördag slutade vi två 
och varannan elva eller halv tolv. Och ofta var vi kvar då när vi hade slutat och spelade pingis ett tag. 
Sen var vi ofta hemma hos varandra och lekte ”anden i glaset” och satt och pratade. Och så under de 
sista åren i skolan var vi ju ofta ute och tittade på när det var någon popgrupp som uppträdde. 
Lyssnade på den där musiken. Det var ju ett stort intresse det. Och så skulle man ju ha autografer och 
så då. 

 

Hade du många kompisar? 

 

Ja, hur många kan vi ha varit…? En sex, sju stycken kanske. 

 

Vad det nära kompisar? 

 

Ja, det var de som gick i klassen då. 

 

Det var de du umgicks med mycket? 

 

Ja, ja. 

 

Du hade ingen kompis som du var med mer än de andra? 

 

Jo, det var väl en tjej då som jag var tillsammans med allra mest då vi gick de sista åren i skolan. 

 

Fanns det något under din uppväxt som var väldigt viktigt för dig? Någon struktur eller liknande som 
du inte kunde vara utan, som måste finnas för att din vardag skulle fungera? 

 

   



 

Hemma var det ju strukturerat. Det var alltid ordning och reda. Mamma var ju hemma. Det var aldrig 
någon oreda hemma, utan det var alltid ordning och reda, planerat och strukturerat. Hon gjorde så 
hon. Det var det värsta hon visste om det vart oreda liksom. 

 

Hur upplevde du det då? 

 

Jag tyckte väl att det var bra, att det var ordning och reda. Det tror jag att jag tyckte… Men sen 
kanske det blev lite överdrivet…Hon skulle ju…Ja, nej det var det väl inte. Nej, vi var ju så vana vid 
det där så jag tror inte att vi reagerade varken min bror eller jag. Vi var vana att det var så där. Det 
var aldrig ostädat eller så. Och sen…Ja, kompisar och så i skolan, det var ju viktigt. Det var väldigt 
att man hade någon. Eller att vi umgicks så där. Det tror jag att jag tyckte var bra. Det var väldigt 
roligt. Och så den här musiken på 60-talet. Den tror jag var väldigt viktig för alla. ALLA var väldigt 
intresserade av den här musiken. När Beatles kom och alla de här banden. Det började ju med Beatles 
och Hep Stars. Det var ju liksom det stora intresset när det kom en ny skiva. Det är säkert det! Det var 
ett väldigt stort…vad ska jag säga? Det hade väldig betydelse. Det var nog bra det tror jag. 

 

Familjens syn på lite olika faktorer då… Jag vill att du beskriver familjens syn på några saker. 

 

Alltså mamma, pappa och vi? 

 

Ja, precis. Hur var familjens syn på hemmet? Hur viktigt ansågs hemmet och hur ville man ha det i 
hemmet och så vidare. Berätta! 

 

Jo, mamma…eller…Hon ville väl ha ett riktigt hem som det var ordning och reda i…och liksom att  
det fanns mat och kläder…Så att man skulle trivas alltså. Hemtrevligt, om man säger så. Så ville 
mamma ha det. Hon bakade och grejade. Ville bjuda hem folk och liksom vara social då. Hon ville att 
folk skulle komma dit då när hon hade gjort fint och pyntat och gjort mysigt. Hon ville väl ha dit lite 
folk då. Så var det. 

 

Så hon städade inte bara för sig själv då? 

 

Nej, hon ville alltid… Antingen, som jag sa, var vi borta eller också hade vi främmande. Det var jämt 
så. 

 

Så det var liksom som att hemmet skulle visas upp på något sätt? 

 

Ja, hon hade väl ett behov av att träffa folk också då. Hon var ju hemma hela veckorna då. Jag vet att 
om vi var själva någon helg då tyckte hon nästan att det var tråkigt. Hon vart nästan lite deprimerad. 
Hon ville nog ha lite folk omkring sig. Det är nog nyttigt också… 

 

Utbildning då? 

 

   



 

Ja, det tyckte de väl att vi skulle utbilda oss, så att vi fick ordentliga jobb då. Pappa sa alltid så här; 
”Det spelar ingen roll vad man har för jobb, bara man sköter det och går dit, så man får en 
regelbunden lön. Så man kan försörja sig.” Det spelade ingen roll om man är läkare eller om man är 
sopgubbe eller vad som helst, bara man skötte sig och sköter jobbet. Det tyckte han då. Det värsta de 
visste var folk som inte ville göra någonting. Det var väl inte många som var arbetslösa på den tiden, 
men det fanns väl folk även då som var liksom arbetsskygga och försökte hålla sig undan. Det är klart 
att det fanns. Fast det fanns väl väldigt få. Men dem, sådana tyckte inte mamma och pappa om. De 
ville väl att man skulle göra rätt för sig, om man säger så. De var väl uppfostrade så själva. De har 
väl haft det fattigt när de var små då. 

 

Familjens syn på städning då? 

 

Mmm. Det skötte ju mamma då. Det var ju som jag sa, att de var ju jämt städat hemma hos oss. Så att 
vi var ju vana vid att det skulle se ut så då. Jag tror att det var så ofta i de flesta hem då, när 
mammorna var hemma, att det var…ja, fina blommor i alla fönster och…Det var liksom…ja, mysigt 
på något vis. Hembakat bröd och…det luktade hembakat. Det känner man ju nästan aldrig nu. Ja, men 
det gör man inte. Förstår du? 

 

Utseende då, familjens syn på hur man skulle se ut. 

 

Jo, det var nog också viktigt att vi skulle ut som folk. Mamma hon ville nog alltid vara fin i håret och 
klä upp sig lite om hon gick och handla och så och inte gå i sina vanliga kläder, som hon hade när 
hon höll på hemma. Höll hon på med något hemma, så böt hon om när hon gick ut. Hon ville inte gå 
ut och se ut hur som helst heller. Men det var inget sådär så man skulle…vara något överdrivet sådär 
heller. Men, hel och ren om man säger så då. Och lite vårdad i håret då, så ville hon nog vara. Och 
sen vet jag att hennes högsta önskan var att få en fårskinnspäls. Det var när…Undrar när det kunde 
vara då? Då skulle alla tanter ha en sådan en i julklapp. Den kostade 500 kronor. Det var mycket 
pengar på den tiden det. Och då vet jag att det var en tant som vi umgicks med, som kom hem till oss 
och så hade hon en sådan där. Då hade hon fått den i julklapp. Och då… sen gick mamma och köpte 
en sådan också då. Det var väl många finare och rikare tanter som gick i pälsar och sedan kom ju de 
där fårskinnspälsarna då och de var ju lite billigare då. Men ändå var det ju fint då… Så då skulle 
hon ha den där pälsen. Det kommer jag ihåg att hon var så glad när hon köpt den där pälsen. Så hon 
var nog lite sådär att, hon tyckte nog det var roligt att ha en fin päls sådär då. 

 

Mat, familjens syn på mat? 

 

Jo, det lagade hon jämt själv. Vi hade alltid sådan där husmanskost, olika i veckan. På torsdagar då 
var det pannkaka och soppa då, olika soppor. Och så skulle hon ha en fiskdag och så var det väl 
köttbullar någon dag å. Ja, det var väl, hon varierade liksom sådär då. 

 

Motion och träning då? 

 

Det fick man ju…Det var ju ingen som hade det som något speciellt, utan det fick väl ingå i det 
dagliga. Pappa han var ju ute och gick i skogen han och mamma hon höll väl på hemma och vi var ju 
i skolan… Man var ju liksom… Nu för tiden så sitter ju ungarna mycket vid datorn sådär på 
eftermiddagarna, men då när vi gick i skolan, vi var ju alltid ute och hade någon aktivitet då vi kom 
hem ett tag då. Vi var mycket för det där med bollspel. Det fanns en stor plan där vi bodde där vi 

   



 

spelade fotboll på sommaren och åkte skridskor på vintern. Så man hade alltid något att göra. Det var 
fullt med ungar jämt. Och så brukade vi cykla någonstans. Och så var vi i en backe och åkte skidor på 
vintern. Det fanns alltid något att göra! 

 

Familjens syn på storstäder då? 

 

Ja, där var vi nog aldrig. Första gången jag var till Stockholm så var det på skolresa. Det var vi 
aldrig med familjen heller. Även fast mamma hade jobbat där flera år när hon var ung så åkte vi 
aldrig dit. 

 

Landsbygd? 

 

Ja, där var vi ofta. Vi bodde ju där när jag var liten då och sen uppe vid min mormor var det ju 
landsbygd då. 

 

Men hur var familjens syn på landsbygden och storstaden? 

 

Ja, vi ville hellre på landet än bo i stan. Mamma hon trivdes inte riktigt när vi flyttade in till stan i 
början där. Hon var ovan med att bo i stan då. Men det vart bättre sen. Sen ville hon ju inte bo på 
landet. Hon tyckte väl att det skulle bli för ensamt. 

 

Familjens syn på pengar då? 

 

Jo, det var viktigt att man skulle ha ett sparat kapital. Så att man inte… Om det hände någonting, att 
man hade lite reserver att ta av. Det var viktigt. Det var liksom, det var tryggt. Så är det väl än idag, 
att de flesta människor som är i min ålder i alla fall vill ha en liten buffert, ifall det händer något. Så 
är det ju. Det var lika då också. De var väldigt försiktiga med pengar. Inte slöseri på något skit heller, 
utan skulle man köpa något så skulle det var något rejält då. Så var det. De ville inte slösa bort 
pengar på skräp heller. 

 

Hur såg ni på grannar? 

 

Vi hade väl aldrig något bekymmer med några grannar. Något besvär om man säger så då. Man 
pratade väl lite ytligt, men det var väl inte så att man sprang vid grannarna hela tiden heller. Men det 
var väl alldeles som vi, man pratade med dem men det var aldrig…ja, det var aldrig något fel heller. 
Det var ingen som hon klankade på. Vi har väl aldrig bott så att vi har haft några besvärliga grannar. 
Utan det har väl varit ordentligt folk. Då när de bodde i det där hyreshuset, där var det ju bara 
ordentligt folk som bodde. Lite halvgamla och så. Det var ju aldrig något bekymmer där. 

 

Hur såg ni på sjukdom då? 

 

På sjukdomar? 

 

   



 

Ja. 

 

Ja, det ville man väl inte ha… Nej, men vi hade ju mycket sjukdomar i släkten. Eller som mammas 
syster då, hon var ju aldrig…eller jag har aldrig sett henne frisk. Hon hade ju reumatiskt vet du. Så 
det fick man ju leva med hela…och lillebror han har väl aldrig sett henne gått, tror jag. Hon vart ju dö 
när jag var 22 och lillebror var 17 då. Men jag kommer ihåg att jag har sett henne hur hon stappla 
och gick då, men lillebror har aldrig sett henne gå. Hon var liksom sjuk…Hon var alltid sjuk när jag 
var liten. Hon hade ju sådär ont i alla leder redan då. Och fingrarna var liksom så här förvridna 
och… Hon kunde bara gå lite sådär sakta och… Så det levde vi väl med jämt. 

 

Några frågor om anorexi då. Du har ju haft problem… Berätta lite om när du blev sjuk 

 

Njaa…det var ju att jag bantade det. 

 

Mmm. 

 

Jaså, du menade så. Jo, för att jag tyckte att jag var så tjock! Jo, det var när jag började jobba. 

 

När du började jobba? 

 

Ja, 1967. Man var väl lite knubbig hela skolan och sådär och sen…Det var väl mest att man tyckte att 
man själv var lite knubbig och så då. Men man var lite knubbig också. Sen började jag banta då. För 
det var väl…Det var ju många som gjorde det då. Men så började jag banta då och så bantade jag väl 
rejält då, så jag vägde väl 46 kilo då. Men jag tyckte, jag mådde ju så jäkla bra hela tiden så. Men sen 
i alla fall så, var det väl någon på jobbet som tyckte att jag var lite väl smal då så… Och jag kände väl 
det också då själv då. 

 

Hur kunde du känna det menar du? 

 

Tja… Man hade väl…Man sydde väl in de där kläderna mer och mer och mer och mer då. Och sen 
såg jag väl själv då, man var ju smal då. Det var man ju, jättesmal. Men sen… 

 

Men varför började du banta för då? 

 

Bara för jag var tjock! Jag tyckte att jag var tjock. 

 

Varför tyckte du det helt plötsligt då? 

 

Jamen, det var inte helt plötsligt. Och sen när jag såg, när jag började jobba då, jag vart väldigt 
engagerad av mina arbetskompisar eller liksom imponerad av mina arbetskamrater. Man umgicks ju 
med de som var i alla åldrar då. Så tyckte man väl att de var smala och fina en del utav dem då. Mot 
vad man var själv då. Så då började jag banta då. Och sen när jag var nere i 46, då var det ju för lite, 
mycket för lite. Så sen började jag ju vända det där själv då och gick upp, ja, det gjorde jag ju hela 

   



 

tiden, jag var aldrig iväg till någon läkare. Utan sedan gick jag ju upp till 52 kilo, då var det ju mycket 
bättre. Men jag var aldrig dålig utav det. Jag kände mig jättepigg hela tiden. Det var inget att man 
fick något dåligt blodvärde eller så inte. Och sen höll ju inte jag på och motionerade något, utan det 
var ju att man höll igen med maten då. Men det var ju inte att man var ute och sprang. Det gjorde jag 
ju aldrig. 

 

Vem var det som sa till dig att du var för smal då? 

 

Det var en gammal tant på jobbet, eller hon var själv mycket för det här med bantning. Ja, hon var så 
rädd för att äta så. Och rökte gjorde hon. Åt bulle och rökte samtidigt. Hade så bråttom jämt. Skulle 
liksom vara någon arbetsledare tyckte hon. Så då hade hon så bråttom när vi fikade på mornarna eller 
eftermiddagarna, så då hade hon… Vi köpte ju bröd på ett konditori varje morgon, antingen smörgås 
eller bullar. Och då köpte hon alltid en stor kanelbulle då och den var ju rullad så den gick ju runt så 
här. Och då satt hon alltid och bröt av den där så den blev mindre och mindre i omfång och så rökte 
hon samtidigt, så hon fick liksom ingen nytta av vare sig bullen eller cigaretten… Jamen det vart ju så. 
Det vart liksom så blandat va. Men hon var väldigt strukturerad och…ja, ville vara smal då. 

 

Jaha. 

 

Men det var hon som sa till mig sen att; ”Nu ska du inte banta mera. Nu räcker det.” Så det var 
kanske bra att det var hon som sa det. Hon var ju så väldig smal själv och ville vara smal och så då. 
Så då tänkte man nog att, om hon säger det så är det nog så… 

 

Men du hade inga svårigheter att börja äta igen alltså? 

 

Nej, oh nej. Jag tyckte nästan att det var lite bra att börja äta, för jag tyckte nästan att det började bli 
drygt, att det var en press och låta bli, att vara sådär strukturerad också då. Man hade ju… Det var 
ju…Vad ska jag säga? En kontroll man hade på det där. Det var det ju. Det och det ska man äta och 
det och det ska man äta och så. Men sen… Var det någon dag som man inte fick den där kontrollen, 
då tyckte man ju att det var väldig oordning. Men det släppte det där liksom. Jag tror att jag hade 
hjälp av att jag jobbade och fick höra av de på jobbet att jag var för smal. 

 

När du gick upp i vikt då, var inte det jobbigt? 

 

Nej, jag tyckte inte det. Det var nästan så att jag tyckte att jag var för smal. Jag var nog medveten om 
det. 

 

Var det bara hon den gamla tanten som reagerade? 

 

Nej då. Mamma och pappa sa väl åt mig också och min sambo också. Han tyckte väl att jag var smal 
när vi träffades, fast jag vägde en 49 när vi träffades. Jo, han tyckte väl att jag var smal. 

 

Hur reagerade dina föräldrar då du började gå ner i vikt då? 

 

   



 

I början tyckte de väl att det var bra då, för man kanske var lite knubbig och så där då. De förstod ju 
ingenting med  att det kunde bli något fel och så. För anorexia, det var väl ingen som visste något om 
det då. Det var aldrig prat om det heller. Det existerade väl inte alldeles som den sjukdomen. Visst såg 
man väl ibland att folk var smala och så, men inte var det någon som…ja, sa att det var någon speciell 
sjukdom heller. 

 

Nej, men det fanns ju. 

 

Jadå, för jag vet när jag gick i skolan… Det var någon tjej som alltid hade så vida kläder på sig och 
man tyckte att det var något konstigt med henne. Hon var så smal så kläderna blev så stora för henne. 
Men det var ingen som tänkte på det. 

 

Försökte du dölja på något sätt att du drog in på maten? 

 

Nej, aldrig någon gång. Det är säkert det. Aldrig någon gång. Utan det var ett medvetet bantande från 
början. Ja, det var det väl hela tiden då. Fast det var ju bra att det vart stopp på det. 

 

Fick du någon uppmuntran av andra då du började gå ner i vikt? 

 

Ja, det fick jag. Oh, ja. Mina kompisar och så ja. Oh, ja. 

 

Hur kände du då? 

 

Jo, det var väl bra tyckte man väl då. Man trodde väl… Man tyckte väl att man var snygg då. (skratt) 
Ja, det är väl självklart. 

 

Förändrades ditt beteende på något sätt när du började gå ner i vikt? 

 

Jo, man vart alldeles som mer vuxen. Jag tyckte smalt in bland mina arbetskamrater och så, att man 
liksom kände sig mer vuxen. Det är säkert det. Jag hade ju en arbetskamrat som var tre år äldre än 
mig då. Henne var jag ju väldigt imponerad av. Hon var ju… Det var ju då man började röka och så 
på riktigt, när man började jobba med henne. Hon var väl liksom en liten förebild då. Hon var ju smal 
också. Men hon åt ju…mycket mat. Men hon var smal i alla fall. Inte anorektiskt smal, men hon var 
smal liksom. Hon var väl liksom sådär… Ja, var ute mycket och dansade. Hon var väl liksom lite 
världsvan, tyckte man då. Mot vad man var själv då. Hon rökte och… Jo, henne var man väl lite 
imponerad av. Man berättade för sina gamla kompisar då om henne och så då. De var väl 
också…oooh, tyckte väl de då. Undrade vad det där var för någon. (skratt) Det var väl att hon var lite 
äldre än oss också då.  

 

 

 

 

   



 

INTERVJU 051015 
 

 

Vem är du? Beskriv dig själv. Vem är du? Alltså lite ytligt om dig själv. 

 

Med namn och ålder eller hur menar du? 

 

Jaa, beskriv dig själv lite ytligt. Vad gör du för något…? 

 

I egenskaper eller i ålder å.. och? ( Tvekande svar) 

 

Ja, egenskaper, ålder och så vidare. 

 

Ja, jag är alltså 32 år, än så länge… Jobbar som ekonom och kontorist kan man väl säga. Och bor i 
en liten by som heter X sedan ett år tillbaka. Bor i hus. Ähum… Mitt nuvarande jobb har jag haft i 
ungefär ett, två år då kan man väl säga. Två, 1 och ett halvt, vad blir det nu då…? Jag omskolade mig. 
Jag har jobbat med någonting annat tidigare. Fast jag omskolade mig från tandvård till ekonomi. 
Ganska stort språng. Men det trivs jag jättebra med att jag gjorde. Så det är jag väldigt glad för att 
jag gjorde… Fritidsintressen borde man ju kunna ta upp på sådana hära… och det är svårt  att… Just 
nu så känns det ju som att det här huset och jobbet tar ungefär all tid och... det kommande barnet då 
förstås, i december. Så några andra större fritidsaktiviteter finns det inte plats för just nu i alla fall. 
Vet inte vad jag ska säga…? Det är svårt, ha ha. 

 

Beskriv dig själv. Egenskaper. Om du skulle beskriva dig själv som person, hur är du på för sätt? 

 

Jag tror att jag är…ehum… 

 

Hur tror du att andra skulle beskriva dig? 

 

Ja… Jag tror att ehh… de på mitt jobb skulle beskriva mig som en väldigt positiv person. En väldigt 
glad person, som är väldigt…ja, mån om att andra ska…, ska må bra och så vidare. En väldigt sån 
här som, ja, glad och positiv det tror jag att de skulle säga på mitt jobb. För det är det omdöme som 
jag har fått i olika utvecklingssamtal och så här, att jag väldigt…sprider liksom den här glada positiva 
grejer runt omkring mig. Och till min egen nackdel kan man väl säga att jag är lite för mycket så 
omhändertagande om hur andra mår. Skulle jag vilja säga själv. Jag har glömmer kanske bort mig 
själv lite grand. Jag är väldigt mån om och väldigt glad och positiv utåt sett så, men jag är kanske lite 
dålig på att ta hand om mig själv så. Om man skulle hårddra det lite grand. Annars vet jag inte, 
egenskaper. Det är väl kanske de mest framträdande egenskaperna. Jag tror att jag är… ehum 
ansvarstagande skulle jag vilja säga själv också. Alltså jag tar lätt på mig väldigt mycket ansvar för 
olika saker. Också det på gott och ont. Jag trivs med att ha ansvar för saker så, men det kan också bli 
för mycket också. Svårt att liksom sätta en gräns kanske. 

 

Hur hanterar du det? 

   



 

 

Ehhh… Jag övar hela tiden tror jag på att lära mig att, att, ja, ta på mig lagom mycket saker. Det tror 
jag att jag övar på hela tiden egentligen. Ibland lyckas man ju bättre och ibland lyckas man ju sämre 
och då upptäcker man först försent att man har man har tagit på sig för mycket saker. 

 

Har du alltid varit ansvarstagande tycker du, eller är det något som du blivit då du blivit äldre? 

 

Ehh.. Jag har nog alltid varit så, tror jag. Det har jag nog varit… Men framförallt då det gäller skola, 
jobb och prestationer, att prestera saker, så tror jag gärna att jag tar på mig lite extra för att vara lite 
duktig. För att prestera lite mer. Mer än vad som egentligen krävs av mig av någon annan. Men jag 
själve höjer lite mera. 

 

Mmm…Öh. Familj har du inte sagt något om nej. 

 

Familj? Mmm 

 

Det kanske vi ska ta också..? Bara lite kort. 

 

Ja, ja precis. Familj… Min nuvarande familj är ju i huvudsak X då, min sambo förstås. Och… Jag har 
ju inga syskon. Längre ut är det ju naturligtvis mina föräldrar också då. Men om tar den närmsta 
familjen så är det ju A då. Och bebisen snart då… 

 

Mmm. Nu ska jag fråga lite om din uppväxt. 

 

Mmm. 

 

Den familj som du växte upp i, hur såg den ut? Var det mamma, pappa, syskon… berätta? 

 

Eh, det var ju mamma och pappa och bror då från början, som ju dog då när jag var sex…sex sju år. 
Så efter det så har det ju varit min mamma, min pappa och jag då. Förändring av familjebilden där 
kan man ju säga. 

 

Kände du av någon förändring av familjebilden då din bror dog? 

 

Eh. Det är nog klart att jag gjorde…Vi flyttade ju ganska precis efter det också, så det blev ju inte 
bara en förändring i familjesituationen utan också en förändring av kompisar, skola och 
hela…hela…livssituationen så. Så jag tror nog att jag påverkades eller kände av det ganska mycket 
men tyvärr inte så mycket jag kan komma ihåg rent konkret så. Men jag tror själv att jag nog kände av 
det ganska mycket. Egentligen. Eftersom det var så många stora förändringar när man är så pass liten 
fast ändå så stor så att man förstår saker. 

 

   



 

Öh. Får jag fråga en sak till…? Kände du att ni pratade om det här eller har du känt att dina föräldrar 
försökt skydda dig från detta? 

 

Ja, det tror jag. Jag tror att mina föräldrar nog alltid har varit sådana att de har velat skyd…de har 
inte velat diskutera saker som liksom är… de har hellre varit tysta om saker som har varit besvärliga 
och jobbiga. Och jag tror att de lämnade väldigt lite information till mig egentligen. För att de trodde 
att det var det bästa för att skydda mig då. 

 

Öh. Vad har din. Ja… Du har blivit skyddad säger du. Hur har ni annars haft det i familjen, har ni 
liksom haft bra sammanhållning och så? 

 

Min pappa har ju alltid jobbat väldigt, väldigt mycket. Så det jag tänker på i första hand det är att han 
har jobbat och min mamma har varit hemma och skött hemmet och den biten så. Och jag tror att 
egentligen kan man nog prata om en ganska stark sammanhållning i den meningen att man håller 
familjeangelägenheter inom familjen väldigt mycket. Att, att man är starkt bunden till varandra så, 
tror jag i något slags mönster. Men, eh. Ja, men det är ändå…det jag minns av honom det är att han, 
han jobbade väldigt mycket. Han hade liksom hand om sin bit och så hade liksom mamma sitt 
ansvarsområde. Hon tog väl hand om de flesta frågorna som rörde mig egentligen va. Han var väl 
där, men han tog ju liksom inte tag i sådana frågor som rörde… men en viss stark sammanhållning 
ändå. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara… vad jag menar? Men det blir liksom, ja, jag vet inte 
vad jag ska säga. 

 

Kände du att du hade bättre kontakt med någon av dina föräldrar? Jag tänker lite på när du säger att 
din pappa jobbade mycket och så vidare? 

 

Ja, egentligen borde jag ju säga då, att jag har haft en närmare kontakt med min mamma eftersom 
hon har varit hemma mer, men samtidigt har det ändå varit så att den tid som han, min pappa, har 
varit där så har jag ändå känt en större gemensamhet på något vis med honom eller att man har varit 
på samma plan ändå. Lite pappas flicka kanske…eller någonting sånt där va. Fast ändå, fast jag har 
spenderat mer tid med henne då. Men sen har det där varit olika genom åren tycker jag. Olika… 
perioder i livet också. En period då kom jag inte alls överens med min pappa. Då upplevde jag ju att 
jag stod min mamma mycket närmare. Och sen kan det där ha växlat lite beroende på vilken tid…tid 
liksom. Eller vad jag ska säga…? 

 

Mm. Problem då. Hur löste ni problem? Var det liksom beroende på var du var någonstans i din 
utveckling eller… Vem gick du och pratade med om problem? Eller pratade ni om problem 
tillsammans eller…? Hur tacklade ni problem i familjen? Eller inte bara problem i familjen. Även yttre 
problem som blev problem inom familjen så att säga. Förstår du vad jag menar? 

 

Ja, jag tror att jag förstår vad du menar. Eh. Problem har jag alltid i så fall diskuterat med min 
mamma. För min pappa har alltid varit lite… han har nog haft svårt att ta tag i problem som rör 
familjen. Då har nog han flytt lite till sitt jobb tror jag. 

 

Okej. 

 

   



 

Han, han har liksom aldrig velat… Och sen eftersom jag är, har varit tjej tror jag också mycket har 
påverkat va. Han har känt att han har inte kunnat kanske hjälpt mig med de frågor som har varit 
besvärliga för mig. Han har liksom inte velat... Istället då för att försöka ta tag i det så har han 
avskärmat sig lite och tänkt att det får min mamma ta hand om då. Hon, hon är ju också…(skratt) vi 
är ju tjejer båda två. Hon förstår mera.. hon skulle liksom ha någon inbyggd förståelse mera på något 
sätt då för och… Men länge, länge är nog jag en sådan person så att jag.. att jag försöker lösa 
problemen i huvudet själv. Jag försöker tänka ut egna lösningar. Jag är inte den personen som 
diskuterar sådana saker på en gång. Så jag är nog lite så själv också att jag väntar lite tills det blir 
ganska akut innan jag diskuterar det. 

 

(Host) 

 

Jag vet inte om du får några svar som… 

 

Jo, jag får jättebra svar.  Vad tänker du på när du hör ordet familj? 

 

Det absolut första som jag tänker på när du säger familj, då tänker jag liksom mamma, pappa, barn 
så där bara pop så. 

 

Alltså lite abstrakt? Inget speciellt? 

 

Inget speciellt. Jag tänker, jag tänker, jag tänker inte på min egen familj så liksom heller direkt utan, 
familj, jag tänker, jag tänker bara i termer av vilka personer eller roller eller vad det är jag ska säga 
som är, tänker jag på när jag hör familj. 

 

Okej. Så familj för dig, det är mamma, pappa, barn? 

 

Ja, det är då det första jag tänker på i alla fall.. 

 

Ja, mm, det är bra. Vad har ni i familjen haft för olika sysselsättning? 

 

Hur, hur menar du? 

 

Har de arbetat, varit hemma, har de gått i skolan, vad har de gjort? 

 

Under min uppväxttid alltså? 

 

Ja, precis. Vad gjorde mamma? 

 

Min pappa, som sagt, han har ju alltid jobbat väldigt mycket och varit chef och haft mycket ansvar på 
jobbet och så vidare och pratat mycket om jobbet hemma och så där. Och min mamma hon har jobbat 
lite mindre. Hon har jobbat deltid och, ja, varit hemma mesta tiden och skött hushållsarbete. Det har 

   



 

liksom varit den här traditionella uppdelningen, manligt-kvinnligt om man säger så. Ingen av dem har 
ju gått i skolan särskilt många år så att de har någon högre utbildning och har läst under den tiden 
som jag har växt upp eller någonting sånt där. Utan det var ju i så fall klart sedan länge. 

 

Du då, innan du började i skolan var du hemma hos din mamma då eller var du på dagis? 

 

Jag var hos dagmamma, var jag. I alla fall före innan jag började i skolan. Sen när jag började i 
skolan då var det nog bara det första året som jag också var hos dagmamma efter skolan sen var ju 
min mamma hemma så pass mycket och sen började jag klara mig själv efter skolan och så där. Så då. 
Men före skolan dagmamma, aldrig dagis har jag inte varit på nej. 

 

Tycker du… Har din pappas arbete, har det varit viktigt för familjen? Eller har det varit…? Han har ju 
flytt till sitt jobb och så säger du. Hur har det påverkat familjen? 

 

Eh. Det är klart att det har varit… påverkat familjen. Det har ju gjort. För det första har det ju 
påverkat att han har varit borta mycket, sena kvällar och sådana saker. Och borta på resor. Men sen 
så har han ju pratat väldigt mycket om sitt jobb när han väl har varit hemma också. Jobbet, hans jobb, 
har ju varit en väldigt väldigt central del i hela familjen egentligen. Så mycket familjemönster ställdes 
in efter hans jobb, om man säger. Att han till exempel var väldigt trött på helgerna och då hade han 
umgåtts så mycket med folk i veckorna. Så då ville han helst inte umgås med någon så där jättemycket 
på helgerna. Medans min mamma då som var hemma ganska mycket, gärna ville umgås på helgerna, 
så där har det varit liksom hela tiden en liten konflikt då. Hur skulle det vara på helgerna? Och hur 
skulle det…? Och då kan man säga att jobbet har påverkat även den fritid som har varit i familjen. 

 

Hur har detta påverkat dig då? Har det påverkat din utbildning något? Har det känts viktigt för dig att 
få en utbildning och jobb?  

 

Du menar mina val av utbildning? 

 

Ja. Har det varit viktigt för dig att få ett ”bra” jobb så att säga? 

 

Ja, det tror jag. Jag tror och framförallt så tror jag att det har varit viktigt för mig just för att… i 
relationen till min pappa, att visa honom lite grand att jag också kan. Eftersom jobbet har varit så 
viktigt för honom och han har visat på olika sätt att det är viktigt att jobba mycket och liksom hela det 
här. Så tror jag att, javisst jag ville visa honom då att jag minsann är kompetent och klarar av mycket 
och sådana där saker. Ja, det tror jag har påverkat mig. 

 

Eh… Vi kan ta lite om familjens syn på olika saker. 

 

Mm. 

 

Hur tycker du familjen har sett, hur viktig eller familjens syn på hemmet? Förstår du om jag säger så 
eller ska jag utveckla mer? 

 

   



 

Familjens syn på hemmet, eh, ja, utveckla lite mer om du kan. 

 

Hur ser man på hemmet? Precis som när jag säger ordet ”familj”… 

 

Du menar…ja okej, jag tror förstår. 

 

Hur mycket har hemmet funnits med hela tiden? 

 

Jaa…Det där är lite svårare att svara på. Eller det är inte helt solklart vad jag säga. 

 

Jag känner att det kanske… 

 

Alltså hemmet har ju varit väldigt privat om jag säger så då. En skyddad plats lite grand. Samtidigt 
som, eh, nu höll jag på…Jag vet inte, jag tappade tråden. Jag tappade vad jag skulle säga. Jag vet inte 
riktigt vad jag ska svara på det. Kan vi återkomma till den..? Jag vet inte riktigt. 

 

Skyddad plats, privat. Utbildning då? Vad har utbildning betytt för familjen? Vad är utbildning? 

 

Ja, lite olika…Eh. Jag tror att…Nu hör det till saken att ingen av dem har ju som sagt var någon 
högre utbildning. Eftersom de är lite äldre så var det ju så att de gick ju i…Vad hette det då? 
Folkskola? Åh någonting sådant. Sen så började man ju jobba och så jobbade man sig upp. Det är 
liksom den vägen så. Men eftersom de liksom insåg någonstans att så funkar det inte riktigt idag, då 
blev ju utbildning viktigt. Så att jag tror de ser nog på utbildning på lite olika sätt. Jag tror att de ser 
väldigt manligt och kvinnligt på det här med utbildning. Alltså… min mamma gick ju på komvux och 
läste en period innan hon fick mig. Så hon hade ju studieambitioner egentligen och ville läsa vidare. 
Men sen kom ju jag där lite olämpligt då, så då avbröt hon sina studier och sen tog hon aldrig upp 
dem mera, för hon tyckte inte att det var någon idé. Så får hennes del så tror jag att det där med 
utbildning är lite kluvet. Det finns en viss besvikelse eller ångerkänsla att hon själv aldrig kom längre 
i sin utbildning. Att det inte blev…, att hon liksom inte tog tag i det riktigt. Så därför så tror jag att 
hon tycker att det är väldigt viktigt. Att det ligger i hennes eget bagage att hon själv liksom inte tog 
chansen eller vad man ska säga. Eftersom hon var på gång där lite grand va. Och…min pappa tycker 
nog också att det här med utbildning är väldigt viktigt då. För att…jag, få ett bra jobb och så vidare. 
Men samtidigt då när det gäller utbildning, min utbildning, så är jag ju tjej då. Och då är det väl 
fortfarande, då tycker han ändå att den här traditionella delen att jag har hembiten också liksom att… 

 

Han har inte tyckt att det har varit lika viktigt att du skulle utbilda dig som du själv har uppfattat det? 

 

Jag vet inte riktigt. Jag tror nog att han å ena sidan tycker att det är väldigt viktigt, för han har tryckt 
väldigt mycket på det. Jag  kan inte säga riktigt vad som hans och vad som är min uppfattning av att 
han… om du förstår vad jag menar. Det är bara mina spekulationer av vad han tycker egentligen. Jag 
har lite svårt att sätta fingret på det, för jag vet inte riktigt. Det är bara egna spekulationer. 

 

Utseende då? Alltså det man ser av en människas yttre? Hur har familjens syn varit på det? Har det 
varit något viktigt. 

   



 

 

Ja. (Snabbt konstaterande.) Det vill jag påstå att det har varit. Det har nog varit ganska… 

 

På vilket sätt då? 

 

Jo, på så sätt att det är ganska viktigt att man smälter in på något sätt, att man passar in, att man 
liksom inte… Man kan gärna kommentera annars folk som har lite udda kläder eller folk som är lite 
tjocka eller något sådant där. Det är viktigt att vara lite så här…ja, jag vet inte vad jag ska säga…att 
man passar in, att man är lite lagom. Att man inte sticker ut för mycket. Att man är lagom klädd höll 
jag på att säga (skratt), lagom smal, lagom, väldigt så här… Allting som avviker från det normala så 
att säga, det är inte så…nej. Nej, man ska vara lite lagom. På så sätt så har det varit viktigt. 

 

Det är jättebra. Mat? Mat, vad betyder det för familjen? Vad innebär mat liksom generellt? 

 

Vad jag kommer ihåg från det att jag var riktigt liten, så kommer jag ihåg att…eh…i alla fall min 
mamma hade väldigt mycket…aspekter på den biten. Alltså hon bantade väldigt mycket i perioder. Jag 
kommer ihåg att hon åt någon speciell, jag vet inte om det finns längre… Det var någon form utav 
gröt (skratt), jag kommer ihåg att hon åt. Det började hon alltid att äta på måndagar kommer jag 
ihåg. Då skulle hon liksom ha någon slags bantnings… Det var ganska mycket kring mat så liksom 
att… Även det ska vara lite lagom. Det får inte var för, det ska inte vara för mycket åt något håll där 
heller. Det är ungefär som den här utseendebiten. Lite lagom, lite försiktigt, lite…ja, det är väl 
ungefär vad det betyder så. Inga måltider som är några stora familjesammankomster utan snarast, ja, 
det ska klaras av ungefär. Eftersom vi sällan har ätit tillsammans hela familjen, eftersom min pappa 
oftast kom hem mycket senare på vardagkvällarna så hade vi andra redan ätit när han skulle äta. Och 
så vidare. Så det har inte varit det här regelbundna familjeträffarna då man avhandlar dagen eller 
något sånt. Utan snarast, äsch, överstökat. 

 

När ni bjöd in främmande, var det mycket mat då eller? Var mat en social grej då eller var det få 
sådana tillfällen? 

 

Det var inte så många… Vi har inte haft så många sådana sammankomster, men det var mycket 
planeringen innan sådana. Vad man ska äta och vad man ska bjuda på och sådär. Så det är klart att 
mycket kring en träff så handlar, fokuserar på det. Liksom vad ska vi bjuda på? Det koncentreras mer 
på det än att man ska träffas. Det gör det ju nästan om man tänker efter. 

 

Motion. Träning. Vad tänker du på när jag säger det? Har det funnits med i familjen på något sätt? 
Vad har det betytt för familjen? 

 

Ja. Det är nog samma sak där… Det är lite svårt att svara på på grund av att, jag upplever att mina 
föräldrar har fått ändrade motions- och träningsvanor under senare tid. Alltså om jag skulle beskriva 
dem idag så skulle det bli något annat än vad jag minns från att det var då. När jag växte upp i 
familjen. Jag minns att min mamma gick på någon sådan här gymnastik en gång i veckan eller något 
sådant. Och jag minns att min pappa han tränade nog ingenting för han hann aldrig nämligen. Han 
hann ju inte eftersom han jobbade ju jämt. Så då hade det väl en ganska liten plats egentligen. Men 
sen ser ju jag ett förändrat familjemönster hos dem att nu när de har mer tid, då tränar ju de mycket 
mer. Alltså inriktat på träning och motion mycket mera. 

   



 

 

Vet du hur de såg på andra som tränade och motionerade mycket? 

 

På den tiden? 

 

Ja. 

 

Öh. Ja, å ena sidan så tyckte de väl liksom. Alltså min pappa har ju alltid varit väldigt 
sportintresserad. Tittat mycket på sport på TV och idrottsintresserad och kunnig. Hållit reda på vilka 
spelar fotboll och vilka som håller på med friidrott och tyckt att det på den nivån har varit väldigt bra, 
men samtidigt så tyckt då överdrivet om grannen åker till gymet, då har det nästan varit lite 
nedlåtande till den här grannen då att. ”Jaha, han har så mycket ork över han.” Lite sådär dubbelt på 
något sätt. 

 

Kompisar när du var liten, vänner. Hade du stor vänskapskrets? Var det någon du umgicks med 
mycket? 

 

Eh, om jag tänker på den här tiden innan vi flyttade då. Alltså före sju års ålder kan vi säga. Då bodde 
jag ju i lägenhet och då hade jag väl flertalet kompisar i samma trapp sådär. Tre stycken som jag 
umgicks väldigt mycket med och växte upp tillsammans med. Sen när jag flyttade, då vi flyttade till hus 
då var alla på det området nyinflyttade. Så då var det ju ganska praktiskt där också. Det var ett par 
tjejer som var i min ålder som jag umgicks ganska mycket..det var väl lite så här bästis, ja, ena veckan 
var jag väl lite mer bästis med den ena och andra veckan var jag väl lite mer bästis med den andra. 
Tjejkompisar i första hand och gärna det här två och två umgänget som är så typiskt för tjejer. Jag 
har nog ofta haft en bästis som jag har umgåtts mest med. Och sen inte så jättemånga kompisar så, 
utan det har varit en bästis, som man sa då. 

 

Finns det något i dina kompisars familjer som du kommer ihåg och som har påverkat dig på något 
sätt? Något du tyckte var konstigt eller något som avvek från din familj? 

 

Eh… Ja… 

 

Något som skilde dina kompisars familjer från din egen. 

 

Ja. Ja. Jag tänkte ju mycket på att de hade syskon. Och det tyckte jag var en så stor grej som skildes, 
för att jag upplevde att barnen fick mera plats i de familjerna när jag var lite mindre och gick i låg- 
och mellanstadiet. Jag tänkte på vad mycket plats barnen fick i familjen när de var flera. Jag hade 
mycket funderingar kring syskon och sådana saker. 

 

Hur då plats menar du? 

 

Ja, men. Jag tror att…Jag upplever att man mer var inriktad på… eh. Jag kan komma ihåg sådana 
här småsaker bara, som liksom att eh… Det var mera, jag tyckte det var mera barninriktat, alltså till 
exempel att på fredagkvällarna då fick barnen välja mat till exempel. Nu råkade det bli mat då… Då 

   



 

fick barnen välja mat och det var liksom mera… vad ska… Hemma hos mig var det ju mera att jag var 
ju mer anpassningsbar… Det var nog mera vuxet, eftersom det bara var jag. Jag tror att jag var 
lite…som en liten vuxen mera. Det var inte lika… jag vet inte vad jag ska säga…? Jag tror att jag var 
mindre barn och mera vuxen i många situationer. Jag upplevde att de andra, det var mera lek och 
mera… på ett annat sätt. Jag kan inte riktigt förklara det men… Det var inte lika allvarligt, inte lika 
strikt, inte lika… Jag förväntades inte uppträda lika vuxet liksom. Ah, jag vet inte… 

 

Lite rakt på sak om anorexi… Berätta om när du blev sjuk. När, var, hur…? 

 

Jag kan ganska exakt säga när jag började tänka överhuvudtaget på sådana saker. Jag kommer precis 
ihåg ett tillfälle där och det var när jag och så var det min bästa kompis då… 

 

Jag tänkte…Hur gammal var du då? 

 

Jag tror att vi var… Kan vi ha varit 16 kanske? Jag skulle tro att vi var i 16 årsåldern ungefär. Vi var 
nämligen på vår allra första egna semesterresa. Ganska tidigt kan jag tycka så här… Vi skulle åka till 
Göteborg en sommar. Vi skulle åka till Göteborg några dagar och bo på vandrarhem. Och det skulle 
vi göra själva. Det jag kommer ihåg från den här resan, det var att hon blev… Vi blev påsprungna på 
stan i Göteborg av en tjej där som ville att B (bästa kompisen) skulle komma och provfotografera sig 
för en fotomodelluttagning. Och… Innan det här inträffade hade det väl alltid varit lite diskussioner så 
här att B var väldigt smal. Hon var längre än mig och hon var väldigt smalt byggd. Vi var byggda på 
olika sätt och hon var väldigt smal. Jag fick alltid höra att hon var smalare än jag så där liksom. Och 
så kom det här med den här fotomodellgrejen. Och efter det, nu åkte hon aldrig på den här 
provfotograferingen, hon…det blev aldrig någonting av det. Men efter det vet jag att jag började 
tänka mycket mer på mitt utseende och framförallt liksom tänkte jag på att hon var ju smalare än jag 
och sådana där saker. Hon fick ett sådant erbjudande liksom. Det blev väldigt viktigt för mig. Jag vet 
inte… 

 

Varför var det så viktigt att hon var smalare än du? Har du tänkt på det någon gång? 

 

Hon fick ju mer uppmärksamhet då. Hon fick ju uppmärksamhet och framförallt så var det den här 
enstaka grejen som egentligen kan tyckas som en liten grej. Men hon fick en sån förfrågan. Och jag 
kommer ihåg att den här tjejen som kom fram till oss, hon pratade liksom bara med B. Hon såg… Jag 
fanns inte. Alltså det kändes som att jag inte syntes. Så på något vis så känns det som att jag skulle 
kanske synas mer… eller få någon mera… Jag skulle bli mindre osynlig eller något. Det kändes väl på 
något sätt som att B alltid sågs mer än mig och att det kunde ha att göra med att…jag gjorde den 
kopplingen. Det kunde ha och göra med att hon kanske var smalare än mig, att om jag blev lite 
smalare då skulle jag kanske synas lite mer och jag skulle vara… Något sådant var det. 

 

Okej… 

 

Den typen av tankar. 

 

Var detta något som fortsatte och gjorde att du blev sjuk eller vad det här bara ett tillfälle och 
sen…(Avbruten med ett snabbt svar.) 

 

   



 

Nej, det var nog där det startade. För att då började jag att experimentera lite grand med att hålla 
igen lite grand. För att prova vad som skulle hända om jag kanske blev lite smalare. Om jag också 
skulle få den där effekten. För det handlade ju lite om killar också. Det kom ju in sådana saker. 

 

Men du har aldrig tänkt och tyck att du varit tjock och så, utan det var mer detta med att hon var 
smalare… 

 

Ja, ja precis. Fokus låg snarast på henne. Jag hade väl aldrig egentligen tänkt på att jag var tjock så 
innan, utan jag var kraftigare byggd än henne så, men just det där att då blev det mer… Jag började 
nästan, ja, mer studera liksom att, ja… Och då började jag se mig själv naturligtvis som att jag var 
rundare eller vad jag ska säga då. Så jag tänkte att, det här måste jag nog göra något åt. 

 

Eh. Syntes det på dig på något sätt då du började experimentera med maten. Vad det något som andra 
människor reagerade på? 

 

Ja, jo… ganska snabbt ändå tycker jag, eftersom jag inte var särskilt tjock. Eller jag var väl inte tjock 
egentligen när jag började. Jag var väl ganska normal. 

 

Jag tänker också på om du märkte att det var någon som reagerade på ditt beteende? 

 

Nej, det tror jag inte. Inte på mitt beteende, för jag var nog ganska diskret. Eller liksom det var väl 
ingenting som jag ville diskutera. Utan det var bara något jag gjorde i hemlighet, i smyg. Drog liksom 
ner på mängden mat så här. Men i början var det väl ingen som tänkte på det. Utan det tänkte de ju på 
först då efter ett tag när det… när det liksom började synas lite grand. Och då, då…Men inte liksom 
före… 

 

Vad hände då? 

 

Öh… Nu är det här ganska många år sedan. Jag försöker komma ihåg det… Men då tror jag att jag 
fick positiv uppmärksamhet först. 

 

Vem pratar du om nu? Pratar du om folk… dina kompisar och så eller pratar du om dina föräldrar? 

 

Jag pratar nog om…ja, jag pratar nog om skolan och så. Alltså folk i skolan, skolkompisar. Jag tror 
att… 

 

Kan du beskriva mer konkret vad som var positivt? 

 

Jamen, man får ju sådana här kommentarer som ”Oj, vad smal du har blivit!” ”Åh, hur kan du 
liksom, hur kan du äta så lite?”” Åh, vad duktig du är.” Liksom sådana saker. ”Åh, jag önskar att jag 
också kunde bli smal.” ”Hur mycket har du gått ner?” ”Oj, vad duktig du är.” Sådana där saker. Att 
man hade presterat någonting som var väldigt bra. Men när det gäller mina föräldrar, så tror jag att 
det dröjde bra mycket längre innan de reagerade på något sätt. 

   



 

 

De såg inte att du gick ner i vikt heller? 

 

Nej, det dröjde nog ganska länge. Jag kan inte minnas exakt, men jag tror att det dröjde mycket längre 
innan de hade… hade liksom… För att… Jag hade ju liksom varit ganska smal tidigare också. Växt 
mycket på längden och sådär, som man gör kanske när man är i 12-årsåldern eller något sånt. Så de 
reagerade nog inte… 

 

Märkte de själva någon gång att du var sjuk eller var det någon utifrån som talade om det för dem och 
gjorde så att de blev uppmärksamma på det? 

 

Jag tror att… Jag tror att de märkte nog själva att det var…Eller min mamma märkte nog ändå att det 
var något konstigt med… med mitt beteende i alla fall. Det märkte hon nog själv. 

 

Sa hon något om det? 

 

Hon, hon, hon… rea…sa väl saker i ilskna termer som ”När ska du börja äta ordentligt?” eller ”Hur 
länge ska du hålla på med de där dumheterna?” eller något… Den typen av kommentarer… kunde 
hon väl fälla liksom så… enstaka tillfällen. Men så sa hon väl till slut själv att hon, att hon skulle ringa 
någon som kunde hjälpa mig då. Ungefär sådär då. Men inget genomgående djupsamtal, alltså så här, 
”Vad är det för fel?”, ”Mår du dåligt?” eller så utan mera det här fokus på de här dumheterna, att 
inte äta ordentligt. Sen ringa läkare. Det är nästa steg. 

 

Vad skulle den läkaren hjälpa dig med då? Vad var det för läkare som hon skulle ringa till? 

 

Det var familjens husläkare då i första hand. Den vanliga allmänläkaren som de också gick till när de 
hade några hälsoproblem då. Han skulle titta på mig då, vad det var för fel på mig.  

 

Trodde hon att det var något fysiskt fel på dig och att det var därför som du inte ville ha mat eller 
märkt att det var någonting annat? 

 

Eh… Hon hade nog egentligen så hade hon nog märkt att det var något annat som var galet, men hon 
tänkte att en läkare… Det var nog hennes första tanke. En läkare måste ju kunna hjälpa till här på 
något sätt. Jag tror inte att hon tänkte vidare på… Jag tror att hon tänkte bara på att någon måste 
hjälpa oss, för jag kan inte. Att hon kände själv att hon inte kunde göra något åt saken. För hennes 
kommentarer gjorde ju ingen skillnad. Så att det var nog bara så att hon tänkte…kroppsligt 
problem…läkare. Hon kunde nog inte… Det var nog hennes lösning va. Att någon kunde ta tag i 
problemet. 

 

Öh… Hur… Ditt beteende… Du höll på att smussla med mat sa du. Förändrades det på något annat 
sätt under den tiden som du blev sjuk och även då du liksom var sjuk? Om du förstår vad jag menar? 

 

Jaa… Jo, det är klart att det förändrades på så vis att jag lärde mig ju mera. Jag tänkte ju mer och 
mer på det. Jag lärde mig mera, eh… Jag blev ju väldigt, väldigt… ja, jag fick ju mer och mer kontroll 

   



 

tyckte jag. På… vad jag åt, mängden mat. Jag blev mer medveten om… eh, ja, näringslära helt enkelt, 
fast en lite galen sådan. Men i alla fall. En näringslära vad saker och ting innehöll. Jag blev mera 
medveten. Mera tänkande. Jag kunde tänka på nätterna på den typen av… Planera mera inför nästa 
dag och det blev… Allting blev mer och mer tvångs…Mera kontrollerat. Mera strikt. Mindre mängder. 
Alltså allting liksom krömp ihop så här. 

 

Hur påverkade detta dig som person? Ditt förändrade beteende, märktes det mot omvärlden? Förutom 
att du blev smalare, vad det något annat som ändrades? 

 

Nej…alltså…inte mera kanske än att jag…jag blev ju tvungen att undvika saker och ting. Undvika… 
Försökte undvika saker. Sånt som involverade att man var tvungen att äta vissa saker. Jag blev ju 
striktare…Fick ju undvika saker mera. Det kan man kanske säga, men fortfarande så var jag väldigt 
mån om att visa upp en väldigt perfekt yta. Så jag tro att egentligen så…Jo, det går ju att se då men 
det går… Jag undvek situationer som skulle kunna medföra något hot mot min verksamhet, om jag 
säger så då. Möjligen det, att jag drog mig undan lite mer. 

 

När det blev ”känt” att du var sjuk, förstod du själv att du hade något som kallades ”anorexi”? Att du 
var anorektiker eller…vad det någon som talade om det för dig? 

 

Jo, det tror jag nog att jag själv först…att, att… Jag började läsa… Jag förstod nog själv att det var 
något som inte var riktigt. Eftersom jag hade förändrats så mycket. Och jag kunde inte slu… Jag 
kunde inte bromsa. Jag kunde inte liksom avbryta. Så jag insåg nog själv att det var liksom…det var 
något som…ja, så här kan det inte fortsätta. Någonstans insåg jag nog det, att så här kan det inte 
fortsätta. Och då började jag läsa väldigt mycket själv, böcker och sådana där saker. Så, jo, jag tror 
nog att jag själv fattade liksom. 

 

Dina kompisar då?  Din bästa kompis, märkte hon något? Och hur reagerade hon? 

 

Hon märkte det när jag själv talade om det i samband med att jag hade varit hos en läkare. Jag 
kommer ihåg att jag pratade med henne i telefon och då sa jag att jag hade varit hos en läkare, för att 
jag hade blivit så smal, sa jag till henne. ”Jaha”, sa hon. Det hade hon inte märkt då. Men sen 
träffade jag henne dagen därpå och då var det som att hon fick en chock, för då upptäckte hon det. 
När jag hade sagt det själv. Men hon hade aldrig tänkt på, hon hade aldrig märkt det. Eller liksom 
inte reagerat på någonting. Så jag måste ju ha dolt det väldigt väl då. 

 

Var det någon som talade om för dig att du hade anorexi rent konkret på något sätt? 

 

Nej, jag tror aldrig att det liksom har… 

 

Inte den där läkaren heller? 

 

Nej, han talade inte heller i de termerna. Men sen träffade jag en psykolog efter det och hon talade väl 
mer i de termerna, ja. För hon pratade om att de hade speciell läkare där, som fanns knuten till det 
här psykologteamet som var specialist på… Jo, hon talade i de termerna. Det var först då, den här 

   



 

psykologen. Jag kan inte minnas exakt när hon kom in i bilden, men det var senare, efter den här 
läkaren då. Och han hade nog inte riktigt klart för sig vad det rörde sig om. 

 

Hur kändes det då? Att hon sa det? 

 

Att hon sa det…? Eller… 

 

Ja, hur kändes det att hon talade om att du var sjuk i anorexi? 

 

Lite skönt på ett sätt. Eller lite så här att… att…Jamen lite skönt på något sätt, för då vet man…man 
hittade ju sig själv i något mönster på något sätt då va. Jag kunde ju säga att, jamen det är jag liksom. 
Det är därför jag är sådär och så är det liksom. Det blev någonting att klamra sig fast vid lite grand 
tror jag så där. Jag var ju lite speciell på något sätt då också. Men det var ju inte bara något diffust 
utan det fanns ju ett… Det fanns ju liksom en…en diagnos på det liksom eller det finns…Ja, jag 
passade in i en mall i alla fall eller vad jag ska säga. 

 

Kändes det positivt eller negativt? 

 

Jag tror att jag tyckte att det var lite positivt på något sätt, att passa in i någon form av mall i alla fall. 
Det låter konstigt när jag säger det, men jag tror faktiskt att det var så. Jag tyckte att det var nog 
ganska…ja. Det fanns något som stämde på mig liksom. 

 

Senare, nu när du har blivit frisk. Har det funnits något som har satt spår hos dig? Som har funnits kvar 
och som har påverkat dig, dina relationer till andra och så vidare? 

 

Ja, jag tror att jag har… För att koppla det direkt till problemet, så tror jag att jag är mer medveten 
om mat och vikt och så vidare. Alltså en större medvetenhet. Men däremot så har jag nog kanske 
gradvis liksom släppt… Men det finns en medvetenhet i alla fall. Även om jag inte alltid agerar på den 
medvetenheten. Jag tror inte att jag skulle ha haft den medvetenheten annars. Tror jag inte. 

 

Relationer till andra… som dina föräldrar…Har deras beteende blivit annorlunda efter att du blev 
sjuk? 

 

Nej, jag tycker egentligen inte det. Nej, det tycker jag inte. Om du pratar familjen först då, så tycker 
jag inte det. Utan jag tycker så här att jag har…fått liksom, det har ändå på något vis varit något som 
jag har fått klara ganska mycket själv. Jag upplever inte att det var något som ändrade familjen så. 
Utan , jag tycker att de har haft…hade nog ganska svårt att ta tag i det överhuvudtaget ändå. Utan 
de…Nej, jag tycker inte att...inte så. Eh…I övriga relationer vet jag inte riktigt. Det är svårt att svara 
på. 

 

Hur gammal var du när du var riktigt sjuk? 

 

16, 17…18 år. Sista året på gymnasiet kopplar jag det till. 

   



 

 

Hur tog du dig ur det? 

 

(Suck) Det vet jag inte. Alltså jag gick ju hos flera psykologer i omgångar. Olika psykologer. Först en 
och sen så var det nåt uppehåll ett tag och sen så var det en annan. Under olika tider. Jag tror att det 
liksom bara har…minskat… Det minskade väl liksom i betydelse med tiden på något sätt va? Jag kan 
inte säga, säga några specifika grejor så, utan… Det var väl andra saker som blev viktigare. Det var 
väl en väldigt långsam, lång process så här. Där andra saker fick större plats och jag blev mindre 
intresserad av att hålla fast vid…de här. Jag tror att det gradvis liksom bara ersattes av annat. Jag 
kan inte säga något specifikt… 

 

Hur ser du idag då på andra som drabbas av anorexi? Kan det störa dig på något sätt? 

 

Ja, men alltså… Jag kan bli så arg många gånger på att… eh…Att man ska behöva drabbas av det på 
något sätt så där. Jag kan bli väldigt arg på det. Tycka att det är så… onödigt och det är så…Jag 
tycker att det görs för lite. Jag kan bli arg på sådana här större saker liksom. Varför gör ingen något 
och varför diskuterar alla sånt här? Och så vidare. Mera så va. Att jag tycker att det är väldigt många 
människor som balanserar på någon slags gräns mellan sjukt och friskt, fast de är friska egentligen. 
Jag tror att jag kan identifierar ganska väl. 

 

Varför tror du att man drabbas av anorexi? 

 

Varför person A drabbas och varför person B drabbas ungefär eller? 

 

Ja, ungefär så. Finns det något generellt eller? 

 

Jag tror alldeles säkert att en viss personlighetstyp, eller vissa personliga egenskaper man har, gör att 
man är mera mottaglig, tror jag. Men däremot så tror jag inte man kan säga, att bara för att du har de 
egenskaperna så kommer du att drabbas. Utan jag tror att det är en kombination av dina egenskaper 
och olika saker som händer i ditt liv. Alltså, typ arv och miljö då, en kombination av de båda. 

 

Vem är egentligen sjuk och vem är frisk? 

 

Jo, men precis…För att det kan man ju också fundera på. Eftersom det är en lösning… Jag menar 
egentligen kanske det är den som vi säger är sjuk som är frisk, för den försöker lösa ett problem. Tror 
jag att det är. Man försöker lösa…man försöker lösa ett problem med det här beteendet på något sätt 
va. Och då är det kanske den sundaste lösningen man komma på för man hittar ingen annan. Sen 
kanske du menade något annat…? Du kanske menade…Menade vad gränsen går…? 

 

Nej då. Jag tänker också på de här människorna som går lite för mycket på Friskis och svettis, eller de 
som är med i Viktväktarna och som räknar alla dessa points och så vidare. Hur ser du på dem? Är de 
friska? 

 

   



 

Jag har idag på min arbetsplats till exempel så är det väldigt mycket diskussioner varje lunch vi har 
om vad man äter. ”Vad äter du idag?” ”Vet du vad det där innehåller?” Jag har i alla fall en tjej som 
jag jobbar med som är väldigt besatt utav träning. Och hon är väldigt, väldigt medveten om kost och 
så vidare. Och hon sprider sitt budskap väldigt tydligt hela tiden. Och jag tycker att en sådan person, 
så som hon agerar och så vidare, hon, hon…hon balanserar definitivt på gränsen, tycker jag, mellan 
vad som är sunt och vad som inte är sunt. Eftersom jag anser att hennes…så mycket tid som hon 
lägger ner på att fundera på mat och träning. Det är i nästan samma omfattning som det var för mig 
då. Så bedömer jag det. Och då kan man ju fråga sig, om det är friskt eller inte? 

 

Jag ska inte hålla på alltför länge till. Kanske återkommer jag till dig senare om det är okej, om jag 
känner att det är något mera som jag vill fråga dig om? 

 

Ja, absolut. 

 

Men jag vill ställa lite fler frågor om samhället i stort. 

 

Mmm. 

 

Vad upplever du att det talas om mycket i media just nu? Det första du tänker på? 

 

Men det är väl utseende? Alltså utseende…Du kan ju inte slå upp en tidning idag utan att det pratas 
om…Framförallt kroppsform, alltså bantnings…GI-metoden och metoder hit och dit för att man ska 
kunna bli si och så. Alltså att utseendet skrivs och pratas om, så är det ju. Det tycker jag. Väldigt 
mycket. 

 

Är det något som du tycker berör dig eller stör dig där? 

 

Jag tycker att…att det är…Alltså dels kan jag ju tänka så här att jag tycker att… Jag tänker på om jag 
själv skulle ha varit då 17 idag. Jag kan tänka så, koppla det så och tänka så. Jag tycker synd om de 
tjejer som är i en sån ålder idag, att de måste ju må dåligt av att påverkas av hela den här… Nej, jag 
vet inte. Det är fokus på konstiga saker. Jag kan bli väldigt irriterad på allt fokus kring…ja. 

 

Vad pratar ni om på jobbet? Är det relaterat till det som pratas om i media? 

 

Ja, det kan man väl säga. Eller hur menar du…? Jo, det är klart man diskuterar det som gick på TV 
och det man har läst. Och oftast det som står i tidningen, det är ju personer som har varit med…Det 
är ju väldigt mycket det här dokussåpa…Alltså folk som är med där. Det skrivs om dem och man ser 
dem på TV. Så det är ju det man diskuterar. Och då är det ju många gånger personernas utseende. 
Mer än vad de har presterat, eftersom de oftast inte har presterat någonting annat som är av intresse. 
Mer än att de har visat sig i något program i TV. 

 

Reklam då?  Är det något i reklamen som du upplever att det är för mycket av? 

 

   



 

Men det är väl samma sak där. Det är ju också en väldig fokusering på…perfektionism, alltså det 
perfekta. Det får inte vara några skavanker någonstans på de personer du visar i den typen av…Det 
blir en slags strävan mot perfektionism. Mot det perfekta. Det finns alltid något bättre att sträva mot 
liksom, något…något…Ja, det blir det här perfektionismen. Mot det perfekta på något sätt. Man visar 
upp perfekta saker. Saker som kanske, eller människor som inte finns egentligen. Du visar inte…Du 
visar inte allt liksom. Utan du visar retuscherade bilder och sånt som är nästintill omänskligt. På 
något sätt. 

 

Jag tänkte också…Det du sa om GI-metoden och det här, lika reklam…att du tycker synd om de som 
är sjutton år idag. Men påverkar det dig något tror du? 

 

Jo, jag tror att det påverkar nog mig också till en viss del. Alltså visst upprätthåller det mitt eget, min 
egen strävan någonstans. Men jag tror inte på samma sätt. Jag kan ändå…Jag tror att jag kan se 
mera kritiskt på sådana saker. Se och förstå att det här är inte verklighet. Så här funkar det inte, så 
här… Jag tror att jag kan se mera så än vad jag skulle kunnat om jag hade varit mycket yngre och inte 
vetat liksom… Jag tror att ålder och erfarenhet gör att det påverkar mig inte lika mycket som en 
person som är mycket yngre och som inte har, ja, de erfarenheterna. 

 

Hur skulle du beskriva den perfekta människan, både till utseende och hur den är på för vis, 
egenskaper? 

 

Det där är en ruskigt svår fråga! 

 

Men visst får man en bild i huvudet? 

 

Ja. Jo, det får man ju. Precis. Alltså… Alltså man får ju upp en bild då utav… utav… 

 

Beskriv den bilden. Jag vill veta hur den ser ut. 

 

Fast det är inte det jag vill svara. (skratt) Okej… Det jag ser framför mig då, det är ju den här 
personen som på något sätt, utseendemässigt, inga skavanker, utan allting…Det bästa av det bästa så 
att säga. En person som är smal. Vältränad. Som har lyckats komma långt kanske inom något jobb. 
Som har någon hög position inom något jobb. Som..eh…också har lyckats bra privat. Som har en stor 
umgängeskrets och väldigt fint hemma, välstädat och som på något vis inte har några brister va. Inga 
brister på något sätt. En person som alltid är glad och trevlig och positiv. En person som inte finns 
alltså får man ju upp. Det är ju den bild man får upp. En person som har alla de här egenskaperna, 
men som jag tror egentligen inte finns. På något sätt, för det är omänskligt. Men det är bilden jag får 
upp. 

 

Nu skulle jag egentligen ha haft lite bilder med och visat för dig, men det har jag inte… Hur reagerar 
du när du ser en överviktig person? Vad tänker du och så vidare och hur tycker du att andra människor 
bemöter en sådan person? 

 

Ja…jag…Jag vill gärna tänka att jag själv inte tänker på något dömande eller fördömande sätt. Utan 
jag vill, min strävan är ju liksom att tänka att…att…att det inte har någon betydelse. Att den här 

   



 

personen är en bra person i alla fall. Det har ju något…Jag försöker att inte, jag vill inte tänka i 
sådana här fördömande…termer om man säger så. Men sen…det kanske jag gör i alla fall. Jag vet 
inte. Men jag vet i alla fall, att lyssnar man på folk omkring sig. På jobb och så, så är det ju väldigt 
lågt ansett att vara väldigt överviktig. Alltså det pratas ju om en sådan person som någon som borde 
ta tag i saker och ting. Det är det allmänna tycker jag. Som borde ta tag i och varför gör man inget åt 
det och…Alltså, att det är en slö person som inte bryr sig om inte bryr sig om något. Det är ju lite så, 
tycker jag, som man hör runt omkring sig. 

 

En underviktig då? 

 

Ja, då är det ju något annat. Då är det ju en person som är…Ja, då blir det ju nästan det motsatta. 
Alltså det blir ju någon slags beundran på en sådan person ändå. En sådan person är ju lite duktig i 
alla fall eller någonting, tycker jag att man förknippar det med. Samtidigt som det också kan bli det 
här lite…ja, det blir någon slags avundsjuka i det. Jag vet inte riktigt…Det blir lite…Det blir något 
positivt fast ändå inte. 

 

Anorexi då. Någon med anorexi, som är verkligen mager, är det något som man strävar efter? 

 

Nej… 

 

Tror du att andra strävar efter det? 

 

Inte om du inte själv redan är på god väg. Därför att jag tror att det blir så påtagligt för de flesta 
människor då, tror jag. Alltså människor, normala människor med en normal kroppsuppfattning. Jag 
tror att man associerar det med sjukdom. Jag tror att mans er att det är en person som inte är frisk. 
Det finns en gräns där någonstans mellan att vara smal, underviktig så, men de flesta kan se att en 
sådan person inte mår bra och det tror jag inte att man strävar efter om man inte är långt på väg. 

 

Inte ens om man är sjutton år? 

 

Inte om du inte redan har det. Alltså inte om du inte redan har de tendenserna, tror jag inte. Inte 
annars. Jag tror att du måste ha någonting…vara predisponerad på något sätt, för att påverkas av det 
och tycka att du vill nå dit eller… Du är redan i processen då, tror jag, på något sätt. En tanke eller 
vad som helst, men du är redan i processen. 

 

Jag är ganska nöjd… Eller jag skulle kunna fråga hur mycket som helst, men…Jag har fått svar som 
jag är ganska nöjd med. Jag får tacka för att du ställde upp. Och så om jag kan få återkomma senare 
om det dyker upp fler frågor?  
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