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Syftet med denna uppsats var att undersöka om anorektiker upplever känslor av skam under 
sin sjukdomstid och hur skammen i så fall uttrycks och hanteras. För att besvara syftet har jag 
använt mig av fallmaterial i form av självbiografiska böcker som skrivits av unga flickor med 
anorexia. Ur dessa böcker har jag lyft fram citat som indikerar på olika former av skam. 
Forskning om anorexia i relation till emotioner är relativt begränsad. Skam beskrivs som en 
negativ affekt som uppkommer när individen ser sig själv genom andras ögon och värderar 
sig själv negativt. Skammen är en betydande affekt i den sociala interaktionen som reglerar 
distansen mellan individer. Resultatet tyder på att skam är en vanligt förekommande känsla 
hos anorektiker. Anorektikern upplever skam när hon äter, när hon oroar sina föräldrar, när 
hon värderar sig själv negativt samt inför den egna kroppen. För att hantera skammen är 
undvikande, tillbakadragande och attackering av självet tydliga beteenden.   
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Titel: Anorecitc’s experience of shame – a qualitativ casestudie of autobiographical books 
Author: Monika Ehrin 
Supervisor: Björn Johansson 
 
The purpose of this essay was to investigate if anorectics have expreiences of shame during 
their illness and, if so, how they express and handle the shame. I have used casematerial in the 
form of autobiographical books written by young females who was affected of anorexia to 
find the answers. Research of the relation between anorexia and emotions is relatively limited. 
Shame is described as a negative emotion that arise when the individual look at oneself 
through the eyes of others and appreciate oneself negative. Shame is an importand emotion in 
the social interaction because it regulates the distance between individuals. The result 
indicates that shame is a common emotion experienced by anorectics. The anorecitc 
experiences shame when she eats, when she worries her parents, when she appreciates herself 
in a negative way and over her own body. To manage the shame she uses behaivors such as 
avoiding, withdrawal and attacking the self.  
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FÖRORD 
 
Ätstörningen anorexia är något som intresserat mig sedan många år och som jag ser som en 
möjlig framtida yrkesinriktning. Valet att skriva en uppsats om detta ämne stod därför klart 
redan på ett tidigt skede. Det finns omfattande litteratur utgiven om sjukdomen med avseende 
på t.ex. orsaker, prevention och behandling, men det som särkilt intresserar mig är 
individernas egna emotionella upplevelser under sjukdomen. Att det blev en fokusering på 
just skam var något som växte fram under den initiala läsningen i ämnet. När ätstörningen 
bulimi beskrivs i litteraturen nämns ofta skammen som en vanligt förekommande känsla. Jag 
kunde dock inte finna liknande information när det gällde anorexia. Till följd av detta växte 
min nyfikenhet, för visst borde även anorektiker kunna uppleva smärtsamma skamkänslor?  
 
Att skriva denna uppsats har varit både roligt och krävande. Arbetsgången har underlättats 
avsevärt av några betydelsefulla personer, jag vill därför skänka mina varmaste tack till: 
 

- Min suveräne handledare Björn Johansson. Tack för att du alltid ställt upp och gett 
mig konstruktiv kritik. Du har varit ett oerhört stort stöd för mig. 

 
- Min sambo Daniel. Tack för att du dragit upp mig på morgonen när sängen varit som 

skönast och tack för all massage när jag suttit för länge framför datorn. 
 

- Mina föräldrar Gun och Tommy. Tack för att jag flitigt fått använda eran skrivare! Jag 
ska köpa några nya bläckpatroner…. 
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1. INLEDNING 
Ätstörningssjukdomar som t.ex. anorexia nervosa är inget nytt fenomen och de diskuteras ofta 
i medier av olika slag. Anorexia nervosa är det mest extrema uttrycket för ett stört förhållande 
till den egna kroppen. Sjukdomen yttrar sig i att man har en sjuklig skräck för att bli tjock och 
gör allt man kan för att göra av med kalorier och hålla igen på vad man äter. Det är främst 
flickor i övre tonåren och unga kvinnor som drabbas (Folkhälsoinstitutet 1999). Idag är det 
vanligt att många av oss känner någon som varit drabbad av anorexia. Det är relativt lätt att 
hitta information kring sjukdomen och att på så vis få fördjupad kunskap om sjukdomen i sig. 
Att sätta sig in i hur en anorektiker känner och tänker är för de allra flesta betydligt mycket 
svårare.  
 
Den typiska beskrivningen av en anorektisk flicka är oftast att det är en duktig och ambitiös 
person som presterar goda resultat i t.ex. studier (Meurling 2003). Vad händer när en ung 
flicka som är en så egentligen duktig och välanpassad person inte klarar av en sådan ”basal”  
sak som att äta? En del av svaret kan vara att här träder känslor såsom skam in. Skam inför 
den egna personen, inför andra och inför det ”spöke”  som driver personen till självsvält och 
som därigenom kan driva henne mot ett långsamt och plågsamt, direkt eller indirekt, 
självmord. I forskning kring bulimia nervosa, en annan form av ätstörningar där personen 
hetsäter för att sedan framkalla kräkningar, nämns ofta skam som en känsla till följd av dessa 
handlingar (Folkhälsoinstitutet 2004). Min hypotes är att skamkänslor även är en viktig och 
ofta förekommen känsla hos individer med anorexia. Tanken bakom denna uppsats är att 
försöka ge en bild av om, när och hur en anorektisk individ upplever och visar skam samt mot 
vem eller på vad skammen indikerar.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att genom tre självbiografiska böcker skrivna av flickor med 
anorexia nervosa undersöka om dessa flickor upplever skam samt hur detta i så fall kommer 
till uttryck i beskrivningarna av deras upplevelser. 
 
Min initiala frågeställning är ”har anorektiker upplevelser av skam under sin sjukdomstid?”  
Om resultatet visar att så är fallet vill jag även undersöka följande frågeställningar: 
- I vilka situationer uttrycker anorektikern skam? 
- Hur beskriver anorektiker sin skam? 
- Vad och/eller vem syftar skammen på? 
- Hur hanterar anorektikern skammen? 
 
1.2 Avgränsningar och definitioner 
Jag har valt att i denna uppsats endast fokusera på ätstörningen anorexia nervosa och kommer 
därför inte fördjupa mig i den besläktade sjukdomen bulimia nervosa. 
 
Eftersom det oftast är unga kvinnor som drabbas av sjukdomen kommer jag inte att skriva 
något om pojkar med ätstörningen. Jag kommer heller inte ta upp ätstörningar i samband med 
idrott, där anorexia annars är vanligt förekommande (Meurling 2003).  
 
För enkelhetens skull benämns den som är sjuk i anorexia oftast som ”anorektikern”  i denna 
uppsats. Värt att notera är dock att de som drabbas av ätstörningar inte gärna vill kallas eller 
ses så, varje patient är en person som har anorexia (Arkhem 2005:10).  
 
Anorektikerna i böckerna använder olika benämningar på den styrande kraften i sjukdomen, 
t.ex. ” trassel” , ”ormen” och ”spöket”, i denna uppsats benämns kraften som demonen. 
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Skam och skuld är två begrepp som ofta förknippas med varandra. För att skilja mellan de 
båda fokuserar man ofta på den kontext och/eller strukturen på de utlösande händelserna, 
vissa typer av situationer leder till skam medan andra situationer leder till skuld. Skuld kan 
förstås som en oro som skapas ur rädslan för överträdelser av normer och värderingar, eller 
närmare bestämt ur individens tankar kring handlingar som inte svarar upp mot omgivningens 
normativa förväntningar. Den som känner skuld mår dåligt över vad denne har gjort och vill 
ställa saker till rätta (Lindberg 1998) 
 
Skuld är i kontrast till skam i allmänhet en mindre smärtsam upplevelse därför att vi i 
skuldkänslor huvudsakligen vänder oss mot vårt beteende och inte mot vårt själv. 
Skuldkänslor påverkar inte lika starkt som skammen vår egen identitet, vårt själv. Den som 
känner skam vänder sig inåt mot sitt eget själv och koncentrerar sig på hur dålig och värdelös 
den personen är. Skam innebär en oro kring det egna jagets och till den egna livsberättelsens 
tillräcklighet, såväl i ens egna ögon som i andras. Skammen involverar alltid jaget i relation 
till andra personer (Lindberg 1998). Även om både skam och skuld återställer sociala 
relationer sker det på två olika sätt, skammen återställer dessa relationer främst genom en 
icke-verbal undergivenhet medan skulden är ett hjälpande och reparerande beteende 
(Havensköld & Risholm Mothander 2002:193). Skam innebär alltså fokus på det egna självets 
svagheter medan skuld innebär fokus på den negativa händelse vilken personen är ansvarig 
för (Lindberg 1998). Skam innebär enligt Lewis (i Scheff 1994) ett passivt eller ”hjälplöst”  
själv, medan skuld innebär ett aktivt själv.  
 
2. METOD 
 
2.1 Val av metod 
För att besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av empiriskt material i form 
av självbiografiska böcker skrivna av flickor som har eller har haft anorexia. Att använda 
självbiografiska böcker som underlag har flera fördelar som passar mitt val av uppsatsämne, 
t.ex. skulle en studie uppbyggd på intervjuer innebära en lägre tillförlitlighet eftersom 
anorektiker ofta ljuger om sitt beteende. Metoden jag använder beskrivs som kvalitativ 
fallstudie, denna är en lämplig metod utifrån mitt syfte eftersom jag kommer åt subjektiva 
faktorer som t.ex. tankar och känslor (Merriam 1994). En fallstudie beskrivs som en 
undersökning av en specifik företeelse, i denna studie anorektikers upplevelse av skam, och 
syftet med kvalitativa fallstudier är att förstå innebörden av denna företeelse, i denna studie 
om och i så fall hur anorektiker upplever skam (a.a. 25, 30-31). Inom kvalitativ forskning 
utgår man ifrån att världen inte är objektivt beskaffat utan snarare att det finns många 
subjektiva verkligheter som behöver tolkas snarare än mätas (a.a. 31).  ”Tolkning i kontext”  är 
ett viktigt begrepp inom fallstudier, vilket innebär att man genom att koncentrera sig på en 
enda företeelse, fallet, strävar efter att belysa samspelet mellan viktiga faktorer som 
kännetecknar företeelsen i fråga (a.a. 25). Enligt Yin (i Merriam 1994:25) passar fallstudien 
som forskningsdesign i första hand i situationer där det inte går att skilja variablerna som rör 
företeelsen från kontexten eller den omgivande situationen, vilket stämmer väl in på mitt syfte 
och frågeställningar. Det finns enligt Merriam (1994:25-27) fyra grundläggande egenskaper 
som kännetecknar den kvalitativt inriktade fallstudien och som ger stöd för mitt val av metod; 
de är partikularistiska; jag fokuserar på den specifika situationen att vara sjuk i anorexia och 
eventuellt känna skam, deskriptiva; jag vill ge en omfattande och tät beskrivning av 
företeelsen att känna skam i sjukdomen, heuristiska; jag vill förbättra läsarens förståelse av 
denna företeelse och induktiva; jag vill se det allmänna ur det enskilda. Kunskaperna som 
produceras utifrån fallstudier är mer konkreta än de som erhålls ur annan vetenskaplig 
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kunskap eftersom de är levande och direkta snarare än abstrakta och teorietiska. Kunskaperna 
från fallstudier är även mer kontextuella än i övriga metoder (a.a. 28). Eftersom metoden är 
förankrad i verkliga situationer resulterar fallstudier i en omfattande och holistisk (helhetlig) 
redogörelse av den specifika företeelsen (a.a. 46). De citat jag lyfter fram utgör rådata från 
den empiriska verkligheten, information som går på djupet och som ger detaljerade bilder 
(Merriam 1994:83).  
 
Ansatsen i denna uppsats är abduktiv, vilket handlar om att ge nybeskrivningar eller 
rekontextualiseringar utifrån en uppsättning idéer eller teorier. Mitt syfte är att försöka tolka 
och förstå den empiriska företeelsen anorektikers upplevelse av skam utifrån och i relation til l 
den teoretiska tolkningsram jag ställer upp. Jag vill alltså ge en ny innebörd och en ny 
tolkning av den redan kända och konkreta företeelsen anorexia. De slutsatser som dras utifrån 
denna undersökning utgör en tänkbar tolkning utifrån de valda teorierna. Den abduktiva 
metoden kräver att forskaren innesitter egenskaper som kreativitet och associeringsförmåga 
eftersom metoden kräver en tankeprocess som gör det möjligt att uppmärksamma 
sammanhang som inte är givna eller uppenbara. Tanken med abduktion är att ”se något som 
något annat” , att formulera nya idéer i ett annorlunda sammanhang (Danermark et al. 2003). 
Att undersöka anorektikers upplevelse av skam kan vidga kunskapen om sjukdomen i sig.  
 
Att använda ett dokument som källa, i denna studie självbiografiska böcker, skiljer sig från 
intervjuer och observationer bl.a. i bemärkelsen att dokumentet inte har utarbetats eller 
utformats i ett forskningssyfte och materialet kan därför ur forskningssynpunkt vara 
ofullständigt. Materialet behöver heller inte innehålla någon kontinuitet i en viss 
händelseutveckling i den utsträckning som kan vara önskvärt (Merriam 1994: 118-119). När 
man bedömer värdet av en informationskälla bör man enligt Merriam fråga sig själv om 
källan innehåller den information eller de kunskaper som är relevanta för den aktuella 
frågeställningen, om det praktiskt och systematiskt är möjligt att få fram informationen samt 
om man kan avgöra dess riktighet och äkthet. Jag tycker mig ha fått fram relevant information 
i mina källor. Mitt källmaterials äkthet torde vara högt eftersom det är självskrivna biografier 
om författarens egna liv, erfarenheter och tankar. Merriam säger vidare (1994:120) att det är 
forskarens uppgift att kritiskt granska dokumentet som används med avseende på t.ex. 
ursprung, tillkomstmotiv, upphovsman och den kontext där de tillkom. Med beaktande av 
detta har jag valt böcker som är skrivna av dagbokskaraktär eller som är skrivna efter 
anteckningar från den aktuella sjukdomstiden. En av de största fördelarna med att använda 
dokument i en fallstudie är enligt författaren dess stabilitet, till skillnad från intervjuer eller 
observationer påverkar inte forskaren det som studeras genom sin närvaro och dokument som 
data kallas ofta som objektiva informationskällor. Vidare menar Merriam (1994:120) att 
dokument passar särskilt bra som källor i kvalitativa fallstudier eftersom de ger 
undersökningen en empirisk grund beträffande den kontext där problemet eller 
frågeställningen hör hemma, vilket ju är vad jag är ute efter i denna uppsats.  
 
Självbiografier används enligt Meurling (2003:21) numera som källmaterial inom ett flertal 
discipliner. Självbiografier betraktas som livsloppsrelaterade, mer eller mindre samman-
hängande berättelser om hela eller delar av författarens liv, där jaget intar en central position. 
Enligt Meurling (a.a) kan det dock förekomma vissa fiktiva inslag i biografierna. Hon menar 
att självbiografin utgör det ”subjektiva sanningen om livet”  och att den därför inte skall 
betraktas som en regelrätt återgivning av skribentens liv. Hon menar vidare att självbiografin 
fungerar som en förklaring av det förflutna med utgångspunkt i samtiden, vilket innebär att 
vissa omtolkningar skett (a.a. 21). Detta kan naturligtvis ha konsekvenser för denna uppsats 
reliabilitet. Vidare betonar författaren att självbiografiska skildringar är resultatet av en 
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urvalsprocess; ingen kan beskriva livet som helhet utan det är endast de mest centrala 
händelserna och de viktigaste erfarenheterna som sätts på pränt (a.a. 29). Meurling beskriver 
denna process med den psykologiska termen ” fulfilment”  (uppfyllelse, fullbordan), vilket 
innebär att en människa som ser tillbaka på sitt liv ofta vill se det som en integrerad och 
meningsfull helhet. Det är med anledningen av detta som berättaren bygger upp sin 
levnadsberättelse kring det han eller hon anser vara viktigt. Detta är ofta synonymt med det 
som han eller hon anser sig ha lyckats eller inte lyckats med, med andra ord det som leder 
eller inte leder till fulfilment. Den i efterhand beskrivna vägen från sjukdom till mer eller 
mindre god hälsa och de lärdomar som kan dras ur detta kan ses som ett uttryck för fulfilment. 
Meurling ställer sig frågan om vilket vetenskapligt värde som självbiografiskt material har för 
den som vill studera anorexia nervosa. Hon menar att en av självbiografins fördelar är att den 
har mycket att berätta om de attityder och normer som finns i samhället och att skildringar av 
detta slag ger en ökad förståelse över sjukdomen på ett individuellt plan (a.a. 20-22). Eftersom 
mitt syfte är att undersöka om och i så fall hur anorektiker upplever skam borde således 
självbiografier kunna ge mig svar på frågorna. 
 
Meurling (a.a. 28-35) skriver även ett kapitel om att tolka självbiografiska texter. Hon menar 
att skälen till att någon skriver en bok om sina erfarenheter av anorexia nervosa kan vara olika 
t.ex. för att man vill trösta andra drabbade och informera anhöriga, men att huvudorskaken 
ofta är att man vill öka förståelsen av dem som lider av anorexia nervosa. Det är just denna 
förståelse som jag är ute efter i denna studie, specifikt förståelsen för anorektikers upplevelse 
av skam. Enligt Merriam (1994:124) går denna typ av källa in under rubriken ”personliga 
dokument” . Detta beskrivs enlig Taylor & Bogsan (i Merriam 1994:124) med ” individer som 
skriver förstahandsredogörelser av delar eller helheten av sitt liv eller reflekterar över en viss 
händelse eller ett visst ämne”. Sellitz (i Merriam 1994:124) menar att denna typ av källa är 
lämpliga när det gäller inre upplevelser och när man vill visa på det levande livet utan 
störande inverkan av någon forskningsprocess. Skam kan i högsta grad anses vara en inre 
upplevelse.  
 
2.2 Sökprocessen 
För att hitta material till denna uppsats har jag gjort sökningar i artikeldatabasen Elin på 
Örebro universitetsbiblioteks hemsida samt sökningar i bibliotekets egna sökkatalog Voyager. 
Jag har främst använt sökorden ”skam”, ”anorexia”  och ”ätstörningar”  och de engelska 
översättningarna av dessa i olika kombinationer. För att finna litteratur till min teoretiska 
tolkningsram har jag sökt på ”skam”, ”affekt” , ”affektteori”  och ”skamteori”  i olika 
konstellationer. Litteraturen jag hittade kunde sedan hjälpa mig vidare eftersom jag genom att 
läsa igenom deras källförteckningar har fått tips på andra källor. För att få fram tidigare 
forskning om anorektikers upplevelse av skam har jag sökt på orden ”shame, anorexia”  och 
”shame, eatingdisorders”  i artikeldatabasen Elin på Örebro universitetsbiblioteks hemsida. Jag 
använde även samma svenska sökord i databasen Libris ”uppsök”  där man begränsar 
sökningen till att endast innefatta uppsatser skrivna om ämnet för att därigenom se vilka 
svenska studier som gjorts inom ämnet. Jag har även använt sökorden på webben via 
sökmotorn Google. För att hitta självbiografiskt material har jag använt sökorden ”anorexi” , 
”självbiografi”  i bibliotekets katalog samt använt mig av boken Spegelproblemet (Lindh 
Hedin 2004) som är en kommenterad bibliografi över ätstörningar i litteraturen och som 
således beskrev de självbiografier om anorexia som finns.  
 
2.3 Urval 
Vad som gör en undersökning till just en fallstudie är enligt Adleman, Jenkins och Kemmis (i 
Merriam 1994:58) ”beslutet om att inrikta undersökningen på ett visst exempel” . Jag har 
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således först avgränsat fall som ska studeras, dvs. anorektiker (a.a. 60). Jag har valt att 
använda mig av ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att jag ställt upp vissa kriterier som 
krävs för att en självbiografisk bok ska inkluderas i min undersökning (a.a. 62). Mina kriterier 
består av att boken ska vara självbiografisk, skriven av en flicka som under den beskrivna 
perioden lidit av sjukdomen anorexia nervosa och som under sjukdomen varit bosatt i 
Sverige. Ett annat kriterium var att flickorna under den beskrivna perioden inte samtidigt led 
av bulimia nervosa. Jag valde dessutom att använda de böcker som var skrivna i någon slags 
dagboksform eller som var baserade på anteckningar från sjukdomstiden istället för dem som 
var skrivna i efterhand för att på så vis få större verklighetsanknytning. Denna typ av urval går 
under kategorin ” idealtypiskt urval” , vilket enligt Goetz & LeComptes (i Merriam 1994:63) 
innebär att forskaren letar reda på en verklig person som passar in på den ideala beskrivningen 
som forskaren utvecklat genom en egenskapsprofil över en individ som skulle vara den bästa 
eller mest önskvärda i en viss population.   
 
Enligt Merriam (1994:139, 145) bör man sortera och registrera den information man får 
utifrån ett schema som är meningsfullt och praktiskt för forskaren. Jag utvecklade mina 
kategorier utifrån de överensstämmelser jag fann i biografierna, mina kategorier utgör de 
rubriker som återfinns i resultat- och analysdelen. Att avgöra hur många böcker som behövdes 
till denna studie fick utvisas efterhand som uppsatsen växte fram. Jag stannade urvalet vid tre 
böcker eftersom jag då funnit vissa kategorier av skam där jag kunde föra in de citat jag 
noterat indikerar på skam under läsningen. Jag hade alltså funnit vissa regelbundenheter i 
anorektikerna upplevelser och detta är enligt Merriam (1994:138) en riktlinje för att avsluta 
fasen för informationsinsamling.  
 
2.4 Analysmetod 
Analysen av informationen beskriver Merriam (1994:142) som den process där man reducerar 
och tolkar informationen och som går ut på att göra informationen meningsfull. Målet för 
analysen är enligt Taylor & Bogdan (i Merriam 1994:143) att komma fram till trovärdiga 
slutsatser som har sin grund i empiriska data. De olika skamteorier jag tar upp under rubriken 
”uppsatsens teoretiska referensram” ligger till grund för min analys. Jag har valt att lägga upp 
min uppsats på ett sätt som gör att jag först beskriver personen i boken och hennes sjukdom. 
Efter detta presenterar jag mitt resultat, de indikationer på skam jag hittat, och i direkt 
anslutning till resultat gör jag även analys av dessa fynd för att på detta sätt förhindra 
upprepningar. Jag analyserar och tolkar de citat som jag lyft fram ur materialet utifrån de 
valda teorierna, vilket innebär att jag försöker utveckla strukturer och samband som inte 
direkt framträder i det skrivna fallmaterialet (Kvale1997).  
 
Merriam (1994:136) säger att ett kvalitativt tillvägagångssätt är något som utvecklas efter 
hand och att insamling och analys sker samtidigt när man skriver en kvalitativ fallstudie, så 
även i mitt fall. Under tiden jag läste mitt material och valde ut de delar som indikerade på 
skam förde jag fortlöpande anteckningar kring de citat jag lyfte fram, t.ex. till följd av vilken 
händelse som skammen visade sig och vilken person som skammen var riktad mot. Avsikten 
med detta var, som Merriam (1994:137), nämligen att stimulera mitt kritiska tänkande.  
 
2.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Inre eller intern validitet handlar enligt Merriam (1994:177) om i vilken mån resultaten 
stämmer överens med verkligheten, t.ex. om studien har mätt det som forskaren tror sig ha 
mätt. I kvalitativ forskning antar man dock att verkligheten är holistisk och i ständig 
förändring och det som studeras är människors konstruktion och upplevelse av verkligheten 
och som kvalitativ forskare har jag i denna studie varit intresserad av perspektiv snarare än av 
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sanningen i sig (a.a. 178). För att säkerställa den inre validiteten har jag använt mig av 
triangulering (a.a. 179) vilket bl.a. innebär att jag använt mig av flera informationskällor och 
teorier. Merriam (1994:181) beskriver att det är omöjligt att ha inre validitet utan reliabilitet 
och att dessa begrepp är oskiljaktigt förknippade med varandra. Reliabilitet beskrivs som i 
vilken utsträckning resultaten i en studie kan upprepas. Detta kan vara problematiskt i 
kvalitativa studier likt denna med anledning av att människors beteende är i förändring. 
Eftersom jag använt mig av tryckta källor är dock informationen jag funnit konstant, vilket 
torde öka reliabiliteten. Flera olika tolkningar av samma information är dock fullt möjligt. 
Reliabiliteten i denna uppsats stärks genom att jag klargjort vilka teoretiska utgångspunkter 
som ligger till grund för studien, eftersom jag har använt mig av triangulering, eftersom jag 
fått fram mina slutsatser ur den tillgängliga informationen samt eftersom jag beskrivit hur 
studien genomförts. 
 
Extern eller yttre validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten är tillämpliga i andra 
situationen än just den undersökta, dvs. hur pass generaliserbara resultaten är (Merriam 
1994:183). Jag har valt att göra en fallstudie eftersom jag vill gå på djupet med den bestämda 
företeelsen anorektikers upplevelse av skam, snarare än att ta reda på om något generellt 
gäller för alla undersökningsenheter. Eftersom jag valt mina fall utifrån ett ändamålsenligt 
urval är det svårt att göra några generaliseringar utifrån dessa fall, och abduktiva slutledningar 
har sällan karaktären att slutgiltigt kunna avgöra om det som undersökts är sant (Danermark et 
al. 2003). Enligt Erickson (i Merriam 1994:186) är skapandet av generaliserbar kunskap inte 
något som passar för en undersökning likt denna som är inriktad på tolkningar. Det generella 
kan dock återfinnas i det specifika och det man lär sig i en viss situation kan vara överförbart 
till andra situationer man möter (a.a. 186). I vilka situationer resultaten från denna uppsats kan 
tillämpas lämnar jag till läsaren och till de personer som befinner sig i situationen (a.a. 187).     
 
2.6 Etiska överväganden 
Innan jag bestämde mig för att använda mig av självbiografiska böcker som empiriskt 
material i denna studie övervägde jag att ta kontakt med psykiatrin för att på så viss försöka 
komma i kontakt med anorektiker. Efter etiska överväganden kom jag dock fram till att 
istället använda denna metod. För att förstå upplevelser och känslor hos en person som lider 
av anorexia nervosa måste man som forskare gräva djupt i denna persons psykologiska inre, 
vilket kan leda till smärtsamma och traumatiska upplevelser och minnen. Jag kände att jag 
inte var redo för dessa konsekvenser och valde därför att använda självbiografier. Böckerna 
som denna studie baserats på har blivit utgivna av personer som haft anorexia och som själva 
har valt att publicera sina upplevelser, tankar och känslor.  
 
Enligt Merriam (1994:189) kan etiska frågor bli aktuella vid två tidpunkter i en kvalitativ 
fallstudie; under insamlingen av information och när resultaten publiceras. Eftersom jag har 
använt mig av offentliga dokument torde den första frågan inte vara något problem då 
författarna själva valt att publicera sina berättelser. Möjligtvis skulle analysen av min 
information kunna innebära etiska problem eftersom informationen har filtrerats genom min 
förförståelse, men jag har försökt att hålla mig till de teoretiska utgångspunkterna så tydligt 
som möjligt. 
 
2.7 Metoddiskussion 
Merriam (1994:50) beskriver att forskaren är det primära instrumentet när det gäller att samla 
in och analysera informationen i en kvalitativ fallstudie. Detta har fördelen att man då kan 
maximera möjligheterna att få tag i och skapa meningsfull information, men forskaren som 
mänskligt instrument är även begränsad i egenskap av att vara just människa. De mänskliga 
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egenskaperna leder till att han eller hon kan begå misstag, missar en del information och kan 
låta personliga värderingar färga undersökningen. Trots det är fallstudien ”ett av de få sätten 
att forska som tillåter subjektiva uppfattningar och skevheter hos både deltagaren och 
forskaren att inverka på forskningens ramar”  (Goetz & LeCompete citerad i Merriam 
1994:53). För att råda bukt på dessa problem har jag likt Merriam (1994:51-52) antyder 
försökt att ha tolerans för mångtydligheter samt vara känslig inför undersökningsmaterialet. 
Den kvalitativa fallstudien som metod är mycket ostrukturerad. Det finns inga fastslagna 
regler eller procedurer som man kan följa under undersökningens gång, varken när det gäller 
insamling eller analys av material. Forskarens roll skulle kunna jämföras med en detektivs då 
man måste leta efter de rätta pusselbitarna och att man under långa tidsperioder tolererar 
osäkerhet och ovisshet (Merriam 1994:51). Arbetsgången i denna uppsats har varit ett 
pusslande, men eftersom jag har använt en tydlig tolkningsram  har denna bidragit till att 
strukturera mitt arbete och arbetsgången.     
 
Att använda fallstudie som metod för min uppsats har inneburit både för och nackdelar. Som 
tidigare nämnts är kvalitativa fallstudier begränsade av forskarens sensibilitet och integritet. 
Forskaren är själv det främsta instrumentet när det gäller insamling och analys av information. 
Detta innebär att man är utelämnad åt sin egen förmåga och fingertoppskänsla under större 
delen av arbetet (Merriam 1994:47). Att använda självbiografiska böcker är dock ett bra sätt 
att inte hamna i etiska dilemman, eftersom författarna själva valt att dela med sig av sina 
upplevelser. Självbiografierna är en förstahandskälla som inte tolkats av någon annan, vilket 
kan vara fallet i t.ex. vetenskapliga artiklar.  
 
Beskrivningar av verkligheten är alltid subjektiva och en del av de tolkningar som görs utifrån 
dessa beskrivningar kan därför vara bristfälliga. Även om självbiografier är den ”subjektiva 
sanningen om livet”  anser jag att det finns goda skäl att studera denna typ av källmaterial. 
Biografierna ger en ökad förståelse för hur författarna själva upplevt sin sjukdom.  
   
3. LITTERATURGENOMGÅNG OCH TIDIGARE FORSKNING 
Forskning kring sjukdomen anorexia nervosa bedrivs i relativt stor utsträckning. I 
Folkhälsoinstitutets litteratursammanställning/rapport ”Prevention av ätstörningar, 
kunskapsläget idag”  från 2004 ges information om det aktuella kunskapsläget vad gäller 
framförallt förebyggande insatser mot ätstörningar. Rapporten belyser förekomsten av 
ätstöningar, tänkbara skydds- och riskfaktorer, forskning om prevention och erfarenheter av 
förebyggande insatser. Forskning om anorexia i relation till emotioner, såsom skam och skuld, 
är däremot relativt begränsad. Under senare år har emellertid viss forskning på området 
kommit fram.  
 
3.1 Anorexi 
Ordet anorexia har grekiskt ursprung. An betyder ”brist på” . Orexia betyder ”begär” . Utifrån 
detta kan anorexia översättas med brist på begär, brist på lust att bejaka sitt begär. Begär till 
mat, till livet och till möjligheter. Orexi kan även översättas som ”aptit”  och ordet anorexia 
skulle i så fall betyda aptitlöshet. Denna översättning är dock egentligen helt fel eftersom 
anorexipatienter inte alls har tappat sin aptit på mat. Aptiten finns ständigt där, men 
anorektikern kämpar mot sin hunger och sin kropps desperata begär efter näring (Arkhem 
2005:15). En ung kvinna med anorexi belyser detta när hon uttalar sig om hunger:  
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Hunger. Existerar hunger, detta förbjudna tillstånd? Nej! Det existerar inte i mig. 
- Kan du inte åtminstone försöka äta? 
Försöka?! Jag vill ju inget annat. Det kniper i magen. Mat, mat.. 
Är det hunger? Nej! Hunger existerar inte. Det är begär. Den stora synden vill krossa 
mig, få mig att falla, göra mig fet.  

(Dahlberg 2000:100) 
  
Specifika former av ätstörningar finns hos minst 3 % av unga kvinnor i Sverige, en frekvens 
som har varit konstant under de senaste 25 åren. Insjuknandefrekvensen är högst för kvinnor i 
åldern 15-19 år och är speciellt vanligt bland idrottare (Folkhälsoinstitutet 2004). Ätstörningar 
såsom anorexia har funnit i många hundra år, kanske tusentals och teorierna om sjukdomens 
uppkomst har varierat stort (Arkhem 2005). 
  
I den amerikanska diagnossystemet DSM-IV definieras anorexia nervosa som en vägran att 
hålla vikten på eller över nedre normalgränsen gällande ålder och längd, en intensiv rädsla för 
att gå upp i vikt, en störd kroppsupplevelse, ett förnekade av allvaret i den långa kroppsvikten 
samt hos kvinnor minst tre på varandra följande uteblivna menstruationer (Arkhem 2005:110-
111).  
    
Ätstörningar påverkar både kropp och själ. Undervikten leder till att kroppen ger ifrån sig en 
hel del reaktioner på självsvälten, t.ex. håravfall, yrsel, torr hud, låg kroppstemperatur, 
spruckna naglar, låg puls, oregelbunden hjärtrytm, benskörhet och ökad kroppsbehåring 
(Arkhem 2005:16). Anorektikerns tankar kretsar ständigt kring mat och vikt. Maten delas in i 
det som är förbjudet respektive tillåtet och hon har ofta satt upp ett maxantal kalorier som hon 
får inta per dag. För att göra sig av med så många kalorier som möjligt förekommer ofta 
överdrivet motionerande och hyperaktivitet hos dessa flickor. Allt eftersom anorexin 
fortskrider blir anorektikern alltmer tvångsmässig, rigid och tillbakadragen. Till slut är hela 
tillvaron uppbyggd kring regler och ritualer, inte bara när det gäller mat och motion (Lindh 
Hedin 2004:12-13). De störda tankarna till mat beskrivs på ett övertygande sätt av en flicka 
med anorexi: 
 

När jag vaknar på natten kan jag vara rädd för att smöret står för nära mjölken i 
kylskåpet. Tänk om kalorierna flyger omkring i kylskåpet och smittar av sig på all mat 
som finns där?  

     (Dahlberg 2000:134) 
 

Tänk om man blir fet av matos? Tänk om kalorierna förökar sig i luftvägarna? Tänk om 
kalorierna tränger sig in genom huden bara man rör vid maten? Det kanske gäller andra 
saker också, som hudkrämer och andra feta salvor? Jag har i alla fall slutat använda 
hudkrämer. Läppstift och läppglans vågar jag heller inte längre använda. De är ju 
dessutom lätta att slicka i sig.  

(Dahlberg 2000:134) 
 
Anorektikern blir expert på att ljuga och manipulera sin omgivning. För att kunna hantera 
störningarna i dess mest extrema och destruktiva former (att få fortsätta svälta) måste hon 
ljuga, både för andra och för sig själv (Lindh Hedin 2004:37-39).  De ljuger t.ex. om hur 
mycket de ätit eller påstår att de ätit hos en kompis: 
 

Jag gjorde mitt bästa för att dölja att jag dragit ner på maten. Hemma sade jag att jag 
ätit på stan eller i skolan, och i skolan sade jag att jag åt ordentlig hemma. 

(Strandberg 2000:12) 
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Självförtroendet är lågt hos personer med anorexi. De känner sig misslyckade och att de inte 
är värda att älskas, fastän det är vad de i själva verket längtar efter. Genom att inte äta 
bestraffar de sig själva och tycker sig därigenom uppnå en viss kontroll. Genom självsvälten 
får de uppmärksamhet från omgivningen och de blir någon (Meurling 2003:25-26). 
Sjukdomen blir en slags identitet, anorektikerns sätt att ta plats, vilket bekräftas av 
respondenterna i denna uppsats: 
 

För mig är det inte en sjukdom. Den är jag. Anorexia nervosa är mitt liv. Det har varit 
det så länge nu, så att jag inte minns något annat. Jag är rädd. Rädd för allt som har med 
mat att göra.  

(Dahlberg 2000:66) 
 
Idag råder det mycket stor samstämmighet om att orsakerna till att ätstörningar uppstår är 
komplexa och olika för varje individ. Ärftliga faktorer, brister i den tidiga personlighets-
utvecklingen och västerländska kulturella värderingar (slankhetsideal och exponeringen av 
mycket smala kvinnor i reklam och media) anges kunna utgöra en grogrund för ätstörningar. 
Utlösande faktorer kan t.ex. vara bantning eller olika trauman (t.ex. dödsfall i familjen). 
Sjukdomen vidmakthålls sedan av t.ex. fortsatt bantning och psykiska försvarsmekanismer. 
Perfektionism och en negativ självbild är vanligt bland personer med anorexi, liksom 
konformitet, tvångsmässighet, återhållsamhet i emotionella uttryck samt låg nivå av social 
spontanitet. Samsjuklighet med andra psykiatriska tillstånd är vanligt vid ätstörningar, t.ex. 
depression, ångest, social fobi, tvångstankar, tvångshandlingar och drogmissbruk. 
Behandlingen av patienter med anorexia kräver en individuell anpassning och många olika 
behandlingsmetoder används idag (Folkhälsoinstitutet 2004). Sjukdomens förlopp varierar 
kraftigt, några av de drabbade är sjuka i en period om ett eller ett par år medan andra erfar en 
livslång sjukdom. I vissa fall leder sjukdomen till döden, antingen pga. kroppsliga 
komplikationer eller genom självmord (Wallin 2000).  
 
3.2 Anorexia i relation till emotioner och skam 
Troop, et al (1998) menar att forskning rörande relationen mellan emotioner och ätstörningar 
har varit relativt bortglömd. Den forskning som trots allt bedrivits på området har varit 
begränsad i så motto att den endast fokuserat ett begränsat urval av emotioner. Författarna har 
utifrån tidigare studier sett att emotionen avsky visat sig betydelsefull när det gäller 
ätstörningar.  Avsky är en basemotion som kan härledas ur den grupp emotioner som även 
inkluderar skam och skuld. Skam kan refereras till avsky inför självet och är associerad med 
undvikande beteende medan skulden refererar till avsky mot egna handlingar och till försök 
att reparera eller gottgöra för dessa handlingar. Författarna menar att det finns evidens för att 
anta att skammen spelar en roll i ätstörningar, liksom ett antal kännetecken av avskybaserade 
handlingar som t.ex. undvikande, undergivet beteende och hjälplöshet. Även Swan & 
Andrews (2003) påpekar att det finns väldigt få empiriska undersökningar om skam i kliniska 
populationer med ätstörningar. Jag kommer nedan att ta upp två olika studier som mer 
specifikt undersökt relationen mellan ätstörningar och skam. Värt att notera är att de båda 
studierna avser diagnosen ätstörningar, vilken inkluderar flera typer av ätstörningar än 
anorexia.  
 
3.2.1 Skam och skuld hos kvinnor med ätstörningsymptomologi  
I en studie gjord av Burnley & Harwey (2000) undersöktes relationen mellan skam och skuld i 
ätstörningssymptomologi. Det primära syftet var att undersöka relationen mellan ätstörningars 
symptomologi och dessa emotioner, men även att undersöka om skam var en mer dominant 
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emotion än skuld hos dessa kvinnor samt att undersöka om ätstörningssymptomologin var 
bäst predicerad genom en global skambelägenhet, genom skam med avseende på den 
specifika kontexten ätande eller genom kroppslig skam. Bakgrunden till studien var att 
forskare särskilt uppmärksammat dynamiken i ätstörningar och att detta lett till antaganden 
om att dessa symtom fundamentalt reflekterar individens tveksamhet inför deras eget värde 
och uppskattning. Sådana känslor av värdelöshet och otillräcklighet är förenlig med 
fenomenet skam. Författarna menar att självförtroendet hos personer med ätstörningar är 
beroende på vikten och kroppsformen och att viktminskning är en stor personlig prestation 
och en indikation på extraordinär självdisciplin. 
 
Författarna skriver att relationen mellan ätstörningar och självmedvetna emotioner av skam 
och skuld mycket väl kan vara komplext men att det trots det verkar rimligt att kvinnor med 
ätstörningsbeteende skulle vara mer benägna att känns sig odugliga i fråga om sig själva (en 
skamrelaterad upplevelse) i relation till sina kroppar medan deras ätsvårigheter gör att de 
känner sig dåliga i fråga om beteende (en karaktäristiska mer förenlig med skuld). Detta 
innebär, även om både skam och skuld kan påverka, att den förra skulle vara mer kritisk än 
den senare. Författarna påpekar dock att den potentiella rollen av skam kan vara indikerad 
genom dåligt självförtroende hos individer med ätstörningar.  
 
Metoden författarna använde bestod av att ett frågeformulär fylldes i av 97 australienska 
kvinnor från universitet och fitness-klubbar. Åldern på respondenterna var 17-46 år, med ett 
genomsnitt på 24,9 och en median på 22 med standardavvikelsen 8,02. Av svaren kunde man 
utläsa att 15 respondenter hade en diagnostiserbar ätstörning och ytterligare 10 hade en 
förmodad ätstörning men utan att nå upp till de kliniska kriterierna. Materialet som skickades 
ut bestod av formulären EAT-40, The Test of Sefl-Conscious Affect (TOSCA), Shame och 
Guilt eating scale (SGES) och The Objectified Body Consciousness Scale (OBC). 
 
Resultatet visade att ätstörningarnas symptomologi inte var relaterad till någon global 
benägenhet för skam men däremot till skam och skuld i ätkontexter och skam inför kroppen. 
Burnley & Harwey fann att känslor av skam och skuld som fokuserar speciellt på ätande var 
klart relaterat till ätstörningar. Skam- och skuldkomponenterna hade en påtaglig samhörighet 
(r = .75, p<.001) och författarna föreslår därför att kvinnor med ätstörningar tenderar både att 
fördöma sitt störda ätbeteende (skuld) likväl som hon fördömer sin egen bristfällighet i detta 
anseende (skam). Korrelationen visade att skam i ätkontexter, med skuldkomponenten hållen 
som konstant variabel var mycket mer nära relaterad till ätstörningar än skuld (med skam-
komponenten hållen konstant). Författarna menar att detta innebär att ätassocierad skam 
framträder som en substantiellt mer viktig faktor än ätassocierad skuld. Författarna fann även 
att det verkade vara möjligt att ätassocierad skam och ätassocierad skuld troligtvis är 
konsekvenser snarare än orsaker till ett ätstört beteende. Författarna påpekar dock att kvinnor 
med ätstörningar tenderar att ha svårigheter att definiera emotioner och att detta följaktligen 
kan innebära att om kvinnor med ätstörningar säger att de både känner skam och skuld när de 
äter egentligen kan betyda att de bara känner sig ”dåliga”  eller är medvetna om sitt ätstörda 
beteende.  
 
Burnly & Harwey föreslår vidare att kroppslig skam verkade ha en orsakande roll i 
utvecklandet av en ätstörning. Specifikt är den orsakande rollen i kroppslig skam 
överensstämmande med annan forskning som påstår att ätstörningar befrämjas av det tunna 
idealet av kroppsbilder som lanseras i media. Kvinnor som jämför sina egna kroppar med det 
tunna idealet som exponeras kan känna en otillräcklighet och därigenom utveckla en stark 
känsla av skam inför sin kropp, vilket i sin tur kan leda till ätstörningar. Fynden i studien 
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skänker stöd för synen att självmedvetna affekter, särskilt skam, påverkar ätstörnings-
symtomologin.  
 
3.2.2 Relationen mellan skam, ätstörningar och avslöjande i behandling 
I en studie av Swan & Andrews (2003) undersöktes relationen mellan skam, ätstörningar och 
avslöjanden i behandlingen. Författarna utgår från att skam är en intensiv och 
inkompetensskapande emotion som involverar känslor av självmedvetenhet, underlägsenhet 
och maktlöshet och en vilja att gömma sina egna brister. Författarna menar vidare att 
evidensen för att kvinnor med ätstörningar är opålitliga informanter av deras personliga 
erfarenheter stöder förslaget att upplevelsen av skam kan vara högre i denna kliniska grupp, 
och detta kan vara relaterat till bristen på avslöjanden i behandlingen. Författarna refererar 
bl.a. till en studie av Santfer, Barlow, Marschall och Tangney (1995, i Swan & Andrews 
2003) som enligt dem demonstrerade en signifikant association mellan generell skam och två 
ätstörningssymtomskluster; driften mot tunnhet och bulimi (dock var korrelationen blygsam, 
0.22 och 0.19). Andra studier som författarna funnit har ansett att skam specifikt visar sig i 
relation till kroppen och till ätande. Swan & Andrews refererar vidare till en studie av Frank 
(1991) som rapporterade om en signifikant skillnad bland grupper genom en kombinerad 
mätning av skam och skuld bland ätande hos studenter indelade i grupperna ”ätstörningar” , 
”deprimerade”  och ”normala” . Gruppen med ätstörningar hade högre poäng än den 
deprimerade gruppen, som i sin tur hade högre värden än den normala gruppen. Skam och 
skuld inför att äta var signifikant korrelerat med depressiva symtom hos gruppen med 
ätstörningar, men frågan om det var ätstörningssymtomen eller depressionen som betraktades 
för den upphöjda känslan av skam/skuld i ätstörningsgruppen var inte mottaget.  
 
Syftet med Swan & Andrews studie var att undersöka huruvida kvinnor med före detta eller 
pågående ätstörningar rapporterar en högre nivå av kroppslig-, beteendemässig och 
karaktärologisk skam samt skam kring ätande än en kontrollgrupp bestående av kvinnor som 
inte har ätstörningar, med kontroll för depressiva symtom. Eftersom man funnit att känslan av 
skam är långlivad var hypotesen i undersökningen att kvinnor med en pågående eller före 
detta ätstörning skulle rapportera en högre grad av skam än kontrollguppen. Fördelningen 
mellan olika diagnoserna i ätstörningsgruppen var: 62 anorexi, 5 bulimi, 29 ospecificerad 
ätstörning samt 12 st utan diagnos. I studien undersöktes även förekomsten av depressiva 
symtom och skam med hjälp av SCL90-skalan och Experience of Shame Scale (ESS). Det 
sistnämnda instrumentet behandlar fyra områden av karaktärologisk skam: (1) skam med 
avseende på personliga vanor, (2) uppträdande/beteende till/med andra, (3) den sorts person 
(du är) och (4) personlig begåvning, tre områden som rör beteendemässig skam: (5) skam för 
att göra någonting fel, (6) för att säga någonting dumt, och (7) misslyckanden i 
tävlingssituationer, samt kroppslig skam: (8) upplever skam för sin kropp eller någon del av 
den. För varje av de åtta skamområdena sattes tre komponenter upp: 
 
(a). Upplevelsekomponent, i form av en direkt fråga om känslan av skam (t.ex. har du skämts 
för dina personliga vanor?) 
(b). En kognitiv komponent, i form av en fråga om oro inför andras åsikter (t.ex. har du oroat 
dig för vad andra ska tycka och tänka om dina personliga vanor?) och 
(c) en beteendekomponent, i form av en fråga kring hemlighållande eller undvikande (t.ex. 
har du försökt dölja eller hemlighålla någon av dina personliga vanor?) 
 
ESS-testet har enligt författarna visats ha god validitet, intern reliabilitet och test-
retestreliabilitet för den totala skalan och för de tre subskalorna. Faktoranalyser har bekräftat 
existensen av de tre separata subskalorna. För att syftet med den aktuella studien skulle 
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uppfyllas utökades testet med ytterligare en trekomponentsskala för att uppskatta skam kring 
ätande. 
 
I initiala univariata jämförelser mellan gruppen med pågående ätstörningar eller som tidigare 
haft ätstörningar och kontrollgruppen, visade resultaten att ätstörningsgruppen hade 
signifikant högre huvudpoäng än kontrollgruppen på samtliga skamsubskalor. Vidare visade 
resultatet på en signifikant gruppdifferens för karaktäristisk- och kroppslig skam och skam 
kring ätande, men inga gruppskillnader vad gäller beteendemässig skam. När det gäller 
karaktärologisk skam skilde sig alla grupper signifikant från varandra. Både gruppen med 
pågående ätstörningar och de som tidigare haft ätstörningar hade signifikant högre poäng än 
kontrollgruppen. Gruppen med pågående ätstörningsgruppen hade i sin tur signifikant högre 
poäng än de som tidigare haft ätstörningar. Signifikanta skillnader mellan de med pågående 
ätstörningar, de som tidigare haft ätstörningar och kontrollgrupp var även tydliga för skam 
kring ätande. Både kvinnorna med pågående och som tidigare haft ätstörningar hade 
signifikant högre poäng än kontrollgruppen. Kvinnor med pågående ätstörning hade 
signifikant högre poäng jämfört med de kvinnor som tidigare haft sjukdomen. Vad gäller 
kroppslig skam skiljde sig kvinnorna med pågående ätstörning inte signifikant från de som 
tillfrisknat, men både grupperna rapporterade högre kroppslig skam än kontrollgruppen. 
 
Forskarna konstaterade att ätstörningsgruppen totalt sett hade signifikant högre poäng än 
kontrollgruppen på alla analyserade aspekter av skam även efter kontroll för depressiva 
symtom. Studien visade att skam är en vanlig upplevelse hos kvinnor med ätstörningar. 
Skammen upplevs inte bara i relation till kroppen och ätandet, utan också i relation till 
generella beteenden och icke-kroppsliga personliga karaktäristika.  
 
4. UPPSATSENS TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Emotioner såsom skam och skuld har som ovan nämnts visat sig vara betydelsefulla när det 
gäller ätstörningar. I det följande kommer jag därför att mer ingående diskutera dessa aspekter 
teoretiskt. Jag har valt att använda mig av tre olika teorier som diskuterar skambegreppet. 
Teorierna har vissa likheter men belyser ändå skammen på lite olika sätt. Innan jag går in på 
dessa kommer jag dock först ge en beskrivning av affektteorin eftersom teorierna bl.a. 
utvecklats ur denna och för att kunna ge en bättre förståelse av skamteorierna.  
 
4.1 Affektteori 
Affektteorin är en beskrivning av vad känslor är och hur de byggs upp. Den första som 
beskrev detta var Darwin som tyckte sig kunna se att det fanns ett bestämt antal grundaffekter 
som i sin tur var kopplade till ett speciellt ansiktsuttryck. Han fann även att dessa 
grundaffekter var universella och biologisk ärvda och drog därför slutsatsen att dessa affekter 
måste fylla en funktion som överlevnadsmekanismer. Affektteorin utvecklades av psykologen 
Silvan Tomkins på 60-talet. Hans grundläggande idé innebär att affekterna är en separat 
förstärkande samordnare i individens psykiska liv (Havensköld & Risholm Mothander 
2002:170). Enligt teorin är affekterna både psykologiska och biologiska fenomen – en process 
som binder samman det medvetna och det omedvetna, psyke och soma, drift och handling 
(a.a. 178). Enligt Tomkins finns det nio basaffekter som var och en kan variera i styrka och 
intensitet. Han delar in affekterna i följande kategorier: 
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Positiva affekter Neutrala Affekter Negativa affekter 
Glädje  Förvånad  Ledsnad 
Intresse    I lska 
    Rädsla 
    Avsmak 
    Avsky 
    Skam 
 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002:182-183) 
 
Ett stimuli triggar specifika och genetiskt determinerade mönster som i sin tur utlöser en 
specifik affekt. Affekterna är på så sätt automatiserade (Nathanson 1992). Själva upplevelsen 
av affekterna är psykologisk. Varje affekt involverar förändringar i ansiktsuttryck, muskulära 
responser, rytm och tonläge, endokrina systemet (hormoner), signalsubstanserna i hjärnan och 
i autonoma nervsystemet (t.ex. andning och puls) Upplevelser av affekter kopplas till den 
situation de uppstått i och lagras sedan i minnet där de summeras och utvecklas till det vi 
kallar känslor eller emotioner. Emotionerna är således en affekt som är inplacerad i ett 
sammanhang; de är personliga och hör till var och ens livshistoria och biografi. Känslor eller 
emotioner innebär att individen har blivit medveten om att en affekt har utlösts (Havnesköld 
& Risholm Mothander, 2002:185 ff). 
 
Enligt Tomkins gör affekterna bra saker bättre och dåliga saker sämre i syftet att motivera 
individen till en lämplig handling i situationen, t.ex. motiverar de positiva signalerarna till  
” fortsätt”  medan de negativa signalerar ”ändra på någonting” . Glädje kan t.ex. motivera 
närmande och behövs därför för att skapa kärleksfulla band, medan rädsla bereder en individ 
för en fara och motiverar således till flykt. Affekterna ger därmed individen vägledning 
genom att de aktiverar beteenden och förhållningssätt av olika slag. Affekterna ger 
information om förhållningssätt samtidigt som de är en kommunikation med omgivningen 
eftersom människan har förmågan att kunna läsa av andras affektuttryck. Affekterna fungerar 
som en förstärkare och förlängare av annars mycket kortvariga responser i individens 
nervsystem. Affekterna förstärker inte bara det som aktiverat dem utan även responsen på 
detta och affekten i sig (Havensköld & Risholm Mothander 2002:183-187).  
 
4.2 Affektteori och skam 
Enligt Tomkins framkallas affekten skam när någon av de positiva affekterna avbryts 
samtidigt som en önskan om en positiv relation finns kvar, vilket betonar skam som en 
interpersonell funktion. Skammen utlöses när individen inte längre känner sig trygg i de 
positiva affekterna och dess funktion vilket leder till att individen stannar upp och värderar sig 
själv realistiskt. Skam fungerar således som ett hinder och en begränsning av de positiva 
affekterna. Skammen har en viktig roll i skapandet av självet och självkänslan. Skammen har 
även ett betydande socialt överlevnadsvärde eftersom obehaget i skammen motiverar till att 
återupprätta banden i relationen. Detta obehag innebär också att vi utvecklar en mängd 
strategier och försvar för att undvika den, vilket gör skammen till den affekt som kanske mest 
av alla omedvetet påverkar våra liv (Havensköld & Risholm Mothander, 2002:189-192).  
 
Hur vi reagerar på skammen faller enligt Nathanson (1992) in i två huvudgrupper: acceptans 
eller försvar. När vi sett på ett kort att vi blivit tjocka kan vi antingen se detta som en 
möjlighet till en förändring (tid att banta) eller med den andra reaktionen; försvar (vilket är 
mycket vanligare). Vi försöker mildra den smärtsamma skammen genom de strategier vi har 
med oss och som har utvecklats under hela livet. Mellan affekten (t.ex. skam) och vår reaktion 
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hinner vi även med en kognitiv fas där vi söker i minnet efter tidigare erfarenheter som liknar 
den aktuella. Den kognitiva delen gör att samma affekt inte får samma effekt på individen, 
trots att affekterna vilar på en annars liknande biologisk grund hos alla. De teman som 
relaterar till skammen lagras enligt Nathanson som följande: 
 
A. Betydelsen av personlig storlek, styrka, potential, färdighet  
B. Beroende/oberoende  
C. Konkurrens  
D. Känsla av själv  
E. Personlig attraktivitet  
G. Frågor om att se och bli sedd  
H. Önskan och fruktan angående närhet kontra att bli lämnad ensam   
 
Ett misslyckande i något av ovanstående avseenden resulterar i skamkänslor medan framgång 
i dem leder till stolthet. För att hantera skammen och för att försöka förvandla skammen till 
något mindre obehagligt har vi enligt Nathanson (1992) utvecklat ett försvarsskript. Enligt 
författaren finns det fyra olika mekanismer som för bort fokus från skammen. Varje 
mekanism består av ett system av olika strategier som individen använder för att hantera 
skammen. Nathansson ställer upp dessa mekanismer som en kompass enligt följande: 
 

 
 
Tillbakadragande betyder att individen drar sig tillbaka in i sig själv, vilket tillåter denne att 
fundera över det som just översvämmat medvetandet. Individen isolerar sig själv, vilket kan 
hjälpa denne att omgruppera och återhämta självförtroendet vilket i sin tur underlättar 
återinträdandet i den sociala världen. Tillbakadragandet skyddar även från ytterligare 
skamerfarenheter. Ju mer skam en person varit utsatt för genom sin levnad, desto längre och 
intensivare blir tillbakadragandet.  
 
Attackera självet innebär att individen förnedrar, förlöjligar och undertrycker sig själv. Denne 
beskriver sina handlingar med avsmak, refererar till sig själv med avsky och riktar sin vrede 
mot sig själv. Detta gör att skamkänslorna upplevs som mer ” frivilliga”  och under kontroll 
eftersom man genom att presentera sig själv som avskyvärd har undvikit möjligheten för 
andra att visa det.  
 
Vissa upplever skammen som så hemsk att den måste undvikas till vilket pris som helst. Det 
finns många strategier för detta, t.ex. förnekande, missbruk av droger eller distrahering för att 
få bort uppmärksamheten från vad som skulle kunna framkalla skam. Detta är en form av lögn 
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för sig själv som används för att undvika den obehagliga affekten. Lögnerna används för att 
undvika ansvar och därmed skam.  
 
Attackera andra innebär att individen skyller på andra, kastar saker kring sig eller tar til l 
psykiskt eller fysiskt våld för att hantera situationen. Allt som leder till obehag för andra kan 
användas för att reducera den personliga skammen, man försöker väcka svaghet och onåd hos 
den andra. Har individen känt sig underlägsen eller liten i situationen vill denne att de andra 
ska känna sig ännu mindre. Har individen blivit ett skämt i andras ögon skrattar denne åt de 
andra. I ett vredesutbrott bevisar man sin styrka, kompetens och storlek inför andra 
(Nathanson 1992). 
 
4.3 Scheffs teori om skam och sociala band 
Thomas Scheff är en amerikansk socialpsykolog som intresserat sig för hur sociala band 
formas i verbal och icke-verbal kommunikation och han menar att känslor är en del av denna 
process. Scheffs teori om sociala band föreslår att personlighet, grundläggande beteenden och 
attityder uppstår i relationen till andra. Individen skapar, bibehåller, förstör och återskapar de 
sociala banden genom sociala interaktioner. Känslor av skam och stolthet är kopplade til l 
kvaliteten på individens sociala band (1997:73).  
 
Enligt Scheff är människan i grunden socialt beroende och hon har därmed ett viktigt behov 
att behålla mänskliga band till andra människor. För den vuxna människan är varje ny 
situation eller möte en arena för att utforska relationen. Scheff menar att det pågår en ständig 
rörelse i mänskliga relationer och han framställer det sociala sammanhanget som sociala 
relationer rör sig inom genom att använda termerna utanförskap (alienation) respektive 
sammanhållning (solidarity). Han menar att strukturen av den faktiska relationen involverar 
en blandning mellan utanförskap och sammanhållning. Scheff hävdar att kvaliteten på 
individers sociala band till familjen under uppväxtåren är av betydelse för individens fortsatta 
utveckling. Människors behov av sociala band är fundamentalt och individens främsta 
drivkraft är att forma och bibehålla dessa band (Scheff 1997:73). Scheff menar att säkra och 
stabila sociala band i familjen och senare i livet leder till ansvarsfullt uppträdande medan 
osäkra band leder till utanförskap. Banden kallas osäkra när de antingen är för lösa (isolering) 
eller för hårda (uppslukande) Osäkra relationer skapar ett utanförskap som kan förekomma 
både socialt från andra och från individen själv. Stabila sociala band innebär att individer 
förstår och identifierar sig med varandra medan instabila sociala band innebär missförstånd 
och avvisande (1997:74-76). 
 
Scheff menar att skam bildas ur individens behov av att känna sammanhang med andra 
individer. Skammen uppträder när vi känner oss för nära eller för långt bort från andra. Är vi 
för nära andra känner vi oss blottade och inskränkta. Är vi för långt bort känner vi oss 
osynliga eller avvisade. Stolthet signalerar och generar sammanhållning, stoltheten betyder att 
vi befinner oss på rätt distans till andra, nära nog för att känna oss uppmärksammade och nog 
långt borta för att inte känna oss hotade (1994:40). Scheff gör en jämförelse mellan skam och 
rädsla. Han menar att lika automatiskt som rädslan signalerar ett hot mot säkerheten av vårt 
fysiska jag (våra kroppar), så signalerar skammen lika automatiskt ett hot mot säkerheten av 
vårt sociala jag; den person vi tror att vi är och som vi förväntar oss att andra tror vi är. Vi 
behöver känna sammanhang eftersom självet är en social produkt precis som kroppen är en 
biologisk produkt (1994:51).  
 
Skam utvecklas i den faktiska, ständiga kontrollen av individen själv i relation till andra. 
Sådan kontroll pågår så gott som oavbrutet i den sociala interaktionen medan den är mer 
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hemlig och maskerad i tankarna (Scheff 1990:74). Skam är en naturlig del i processen av 
social kontroll, det är endast när skammen göms eller förnekas som den stör. Förnekande av 
skam generar i självförevigade cykler av utanförskap (Scheff 1997:74). Skam är avgörande 
för den sociala interaktionen eftersom den binder samman de individuella och de sociala 
aspekterna av mänsklig aktivitet som del och helhet. Som en emotion inom individer spelar 
skammen en central roll eftersom den medvetandegör känslor och moral. Skammen fungerar 
även som en signal av distans mellan personer, som tillåter oss att reglera hur nära eller hur 
långt borta från varandra vi vill vara. Tecken på skam och osäkerhet gör sociala relationer 
synbara för aktörer, skammen som är en annars ogripbar men mycket viktig del av mänskliga 
angelägenheter (1997:12-13).  
 
Skam verkar ockupera en plats bland emotionerna likväl som i de sociala relationerna. Scheff 
kallar skammen för ”the master emotion”  eftersom den kan ha starka psykologiska och sociala 
funktioner och eftersom skammen förekommer och är en faktisk del i all mänsklig kontakt 
(Scheff 1997:12). För det första verkar skammen vara en automatisk signal för ett möjligt 
inkräktande på moralen. Samvetet är en stark och instinktiv komponent av skammen. 
Skammen kan förträngas, men till ett dyrt pris. För de flesta människor tillhandahåller 
skammen signaler om var de står i det moraliska universumet i en speciell situation. För det 
andra signalerar skammen styrkan på de sociala banden. Förlägenheter och andra 
skamsignaler varnar oss när självet eller andra känner sig för nära eller för långt borta. Om 
dessa signaler skulle vara förträngda och/eller ignorerade skulle det vara närmast omöjligt för 
oss att veta var vi har varandra. Slutligen för det tredje kan den oerkända skammen hindra 
frigivelsen av smärtsamma emotioner såsom ilska, rädsla, sorg och även skammen i sig 
(Scheff 1994:53-54). 
 
Scheff menar att emotionerna skam och stolthet förekommer i två motsatta situationer: vi 
känner stolthet vid prestationer, framgång och acceptans medan skammen visar sig vid 
misstag, fel och avisningar. Skam och stolthet visar sig särskilt tydligt hos barn; de blir stolta 
över sig själva när de lyckats med en uppgift och visar tydliga tecken på skam, t.ex. nedsänkt 
huvud och blick, när de gjort fel. Även vuxna känner stolthet och skam men de signalerar 
dessa emotioner i mer maskerad form; vuxna försöker hålla huvudet högt både inför andra 
och för sig själv även vid skam (1994:39). 
 
4.4 Lewis teorier om uppenbar-, undvikande- och oerkänd skam 
Helen B Lewis var forskare och psykoanalytiker. Även Lewis (i Scheff 1990:79-80) föreslår 
att skam är den viktigaste emotionen eftersom den uppkommer när det finns ett hot mot det 
sociala bandet. I hennes teorier har skam en signalerande funktion som varnar den som har de 
sociala banden hotade. Lewis delar upp skam i två bastyper: uppenbar skam (overt shame) 
och undvikande skam (bypassed shame). Den uppenbara skammen uppstår när individen 
känner sig negativt bedömd, antingen av sig själv eller av andra. Den uppenbara skammen 
involverar smärtsamma känslor, men de identifieras inte som skam av den person som 
upplever den. Dessa känslor namnges istället i termer som försöker maskera skammen; att 
känna sig dum, löjlig, fånig, etc. (Scheff 1990:86-87).  
 
Den undvikande skammen börjar liksom den uppenbara alltid med en perception av negativ 
bedömning av självet. Markeringen är dock här istället subtil eller maskerad; individen 
undviker smärtan så att den aldrig helt och hållet hinner upplevas. Även om tankarna och 
språket inte är uppenbart maskerade är de av så intensiv och repeterande kvalitet att de blir 
abnorma (Scheff 1990:87-88). Självvärdering är ett viktigt inslag i den identitetsskapande 
processen. Men det är inte andras värdering i sig som påverkar vår egen självvärdering. Det är 
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vår uppfattning och tolkning av andras värdering som är viktig. Andra i vår omgivning kan 
faktiskt gilla oss, men vi definierar och tolkar handlingarna som negativa (Lindberg 1998) 
 
Lewis mest framträdande verk var upptäckten av oerkänd skam (unacknowledged shame), en 
typ av skam som har låg synbarhet. Genom att analysera hundratals transkriptioner av 
psykoterapisessioner fann hon att patienterna ofta befann sig i tillstånd av skam. Varken 
patienten eller terapeuten märkte dock av denna skam. Många av patienternas påstående 
visade på ett samband med terapeutens bild av denne, t.ex. ” jag undrar vad du tänker om mig 
när jag berättar allt det här för dig” . Både innehållet i dessa meningar och sättet de sades på 
gav tydliga indikationer på upplevelse av skam, men skammen var sällan uttalad. Lewis 
menade att den oerkända skammen med största trolighet är närvarande vid alla mänskliga 
möten. Lewis noterade även att skammen vanligtvis visade sig i en serie av emotioner. Hon 
visar detta genom ett exempel där patienten fått för sig att terapeuten såg på denne på ett 
negativt sätt; först framkallades ett kort ögonblick av skam, snabbt följt av ilska mot 
terapeuten för att sedan lika snabbt följas av känslan av skuld gentemot ilskan. Hela 
sekvensen av emotioner tog ca 15-20 sekunder.  Lewis utvecklade även en metod för att 
upptäcka den lågt synbara skammen i diskursen. Hon fann att i en kontext som involverade att 
patienten såg på sig själv genom terapeutens ögon på ett negativt sätt så antydde både 
patientens språk och beteende på känslor av skam, t.ex. tonläget på rösten, högljuddhet, 
oföränderligt tal, patienten avbryter sig själv, etc. (Scheff 1994:48-49).  
 
Lewis huvudantaganden kan sammanfattas i fyra punkter: 

1. skam är den mest vanligt förekommande emotionen, långt vanligare än t.ex. ilska, 
sorg, och rädsla.  

2. alla episoder av skam är oerkänd av den ena eller av båda parter. 
3. vuxna individer förnekar eller maskerar skammen. Förnekandet kan ta två former: 

antingen förnekande inför sig själv och/eller förnekande inför andra. Förnekande inför 
sig själv kallas uppenbar skam (overt shame). I denna form känner individen 
emotionell smärta varvid denne tonar ner eller förvrider tankar och språk. Patienten 
drabbas vanligtvis även av ovälkomna fysiska symptom såsom rodnad, svettningar 
eller hjärtklappning. Innebörden av dessa syndrom är dock förklädda genom att 
namnge dem fel. Istället för att referera till skam använder klienten kodade ord som 
obehaglig, obekväm, osäker, dum eller avvisande.  

4. den andra formen av skam kallar Lewis för undvikande skam (bypassed shame). Den 
här formen har motsatta karakteristika än den uppenbara skammen: det finns om något 
endast en liten smärta och patienten talar snabbare snarare än långsammare. I den här 
formen försöker individen distrahera självet från smärtan genom att snabba på 
aktiviteten. Detta beteende beskriver Lewis som tvångsmässigt (i Scheff 1994:90). 

 
4.5 Cooley’s teori om spegeljaget 
Den amerikanske socialpsykologen Charles Cooley var en av pionjärerna inom den 
symboliska interaktionismen. Cooley menar att människors samspel med omgivningen även 
gäller uppfattningen av det egna jaget. Enligt Cooley kan det enskilda medvetandet inte 
skiljas från den sociala kontexten utan bildar istället en aspekt av den. Vårt ” jag”  blir påverkat 
av (och påverkar) de människor som vi kommer i kontakt med. Cooley myntade begreppet 
”spegeljag”  för att beskriva hur individens sociala jag växer fram genom samspel med andra, 
spegeljaget beskriver således ” jaget”  som en process. Spegeljaget är uppbyggt av tre delar; a) 
föreställningen om hur andra ser på oss, b) föreställningen om hur andra bedömer oss och 
c) den egna självkänslan. Individen kan inte se in i en annan människas medvetande men har 
en föreställning om hur denna ser och bedömer den egna personen. Cooley menade att 
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individen delar den bedömning han eller hon tror att andra har av oss; det individen tänker om 
sig själv är grundat i hur denna tror att andra tänker. Till följd av detta styrs även våra 
handlingar av andras reaktioner och omdömen (Hilte 1996:109-111).  
 
Cooley betonade två emotioner som särskilt skapas genom speglingen: skam och stolthet. Han 
menar att när individen är tillräckligt förenad med andra upplevs ett normalt tillstånd av 
stolthet. När det vi ser i spegeln däremot inte stämmer överens med det vi önskar uppstår 
känslan av skam (Scheff 1994:45). Vi kan t.ex. skämmas över att vara fattiga inför en person 
som är rik eller för att vi är tjocka inför en person som är smal. I föreställningen delar vi den 
andre personens uppfattning om oss. Skamupplevelsen kan leda till att individen tar över den 
andres attityder och ser därmed det egna självet som underlägset eller mindre värt. Den 
idealbild individen sätter upp för sig själv stämmer oftast överens med de ideal som råder i 
samhället, det kan t.ex. vara unga kvinnors bild av att den ideala kroppen som smal och 
vältränad och därmed värd att eftersträva. En avvikelse från normen, att inte vara smal, kan 
innebära att både de egna idealen sviks likväl som samhällets ideal. Cooley menar liksom 
Scheff att emotionerna skam och stolthet är ständigt närvarande (i Scheff 1994:45). 
 
5. RESULTAT OCH ANALYS 
Att anorektiker har upplevelser av skam är något som märks tydligt i de självbiografiska 
böckerna. Skammen verkar uppstå i flera olika situationer och syfta till olika företeelser. Jag 
kommer först att ge en beskrivning av personerna i böckerna. Sedan kommer resultat- och 
analysdelen som jag valt att gruppera in i de olika kategorier av skamupplevelser jag funnit.  
 
5.1 Presentation av fallmaterialet 
 
5.1.1 Lina Strandberg 
Lina Strandberg har skrivit en självbiografisk bok som hon gett titeln ”När mörkret kom – en 
bok om anorexia. Lina, nu 19 år, berättar om hur hon blev sjuk i anorexi och om kampen och 
den långa vägen till tillfrisknande. Lina blev sjuk i anorexia när hon var 14 år. Hon kan (som 
brukligt) inte riktigt definiera vad som var orsaken till att hon blev sjuk. Hon berättar att hon i 
skolans hemkunskap fick lära sig om det ” farliga fettet”  och att tjejerna i klassen brukade 
klämma på sina lår och magar och prata om att de behövde äta mindre. Hon reflekterar även 
över att reklampelare hängde ut tjejer som visade hur man skulle se ut. Det Lina ser som en 
betydande faktor är att hon efter en skoliosoperation hade gått ner några kilo och att detta 
tillsammans med hennes uträtade rygg fick henne att se slankare ut, vilket hon fick många 
positiva kommentarer om. Hon började äta mindre och mindre... Sedan en lärare 
uppmärksammat att Lina blivit allt tunnare ber hon Lina berätta för sin mamma hur det ligger 
till. Lina gör det, och de får komma till en ätstörningsenhet på sjukhuset. Eftersom Lina inte 
blir bättre genom den öppenvård som erbjuds där blir hon senare istället inlagd på en sluten 
vårdavdelning. Lina har aldrig förstått vad det är för fel, bara att något är fel eftersom hon inte 
” får”  äta. Nu får Lina ett namn till oron: anorexia. Lina kallar sjukdomen ” trassel” , det är 
trassel som förbjuder henne att äta, som säger att hon är värdelös, som ger henne tvångstankar 
och som vill att hon blir smalare. Efter fyra års kamp mot trassel kan Lina kalla sig ” frisk” . 
 
5.1.2 Charlotta ” Lotta”  Daher-Larsson 
Lotta är en ung kvinna som vårdas på en psykiatrisk vårdavdelning för anorexia. I boken 
”Ormen och jag”  berättar hon om sin tid där och om kampen mot sjukdomen. Lotta beskriver 
att ångesten inför ätandet känns som en orm i hennes kropp, en orm av äckelkänslor som hon 
måste föra en ständig kamp mot för att överleva. Det är ormen som hela tiden försöker intala 
henne att hon är fet och äter för mycket. Lotta ser inte bara mat på tallriken, där ligger även 
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konflikter, minnen och rädslor. Om hon skulle övervinna ormen och bli frisk tror hon att hon 
skulle stå kvar ensam; ful och fet. Lotta är inskriven på avdelningen under ca ett års tid och 
fortsätter efter det som dagpatient på avdelningen. Texten i boken är av dagbokskaraktär och 
är skriven utifrån de anteckningar som hon förde under sin tid på sjukhuset. Hon beskriver 
sina känslor, sina framgångar och misslyckanden och sina upplevelser av vården. 
 
5.1.3 Camilla Dahlberg 
Camilla Dahlberg har skrivit den självbiografiska boken I himlen får jag äta som handlar om 
Camillas alter-ego Lisa. Lisa har haft vikt- och matnoja sedan hon var mycket liten, redan i 
lågstadiet hade hon och en kompis en bantningsklubb och de sporrade varandra till att äta så 
lite som möjligt och tävlade om vem som vägde minst. När hon var tretton år lovade hon sig 
själv att aldrig väga över 40 kilo. Lisa var 17 år då hon diagnostiserades med anorexia och 
hamnade på en barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning. På avdelningen tvingade man Lisa 
att äta och hotade annars med sond. Lisa var på avdelningen många månader utan att något 
hände, varken viktmässigt eller i hennes tankar. Hon slåss mot sina yttre och inre ”demoner”  
som hävdar att hon är för mager respektive för tjock. När Lisa till slut börjar vakna til l 
åtminstone något och går upp till avdelningens ”minsta tillåtna”  vikt blir hon äntligen 
utskriven. Hon fortsätter gå på regelbundna viktkontroller och försöker in i det sista dölja sin 
viktnedgång genom att dricka mängder av vatten innan vägningarna. Detta håller till slut inte 
och hon blir inlagd igen några månader. I slutet av boken finns en epilog som är skriven 10 år 
senare, av vilken man kan utläsa att Lisa ännu inte blivit frisk från sin anorexi även om hon 
inte behövde bli inlagd någon mer gång.  
 
5.2 Skam till följd av negativ självvärdering och höga krav 
Att anorektiker har en tendens att värdera sig själv negativt är något som hör til l 
sjukdomsbilden (Meurling 2003), i mitt material blir det tydligt att skam är något som ofta är 
ett resultat av denna negativa självvärdering. Den negativa självvärderingen kan även vara en 
av orsakerna till att en individ drabbas av anorexia. Lina säger t.ex. följande om sina tankar 
kring att tjejerna i klassen pratade om att de var tjocka och att reklampelare visade bilder av 
hur man skulle se ut : 
 

Jag hade aldrig tidigare reflekterat över utseende och vikt. Nu såg jag mig själv med 
kritiska ögon, jämförde mig med andra och började fundera. Plötsligt blev utseendet 
väldigt viktigt. Egentligen var jag normalviktig, men jag tyckte inte om min kropp, tyckte 
att den gott kunde vara smalare.  

(Strandberg 2000:9) 
 
Lina värderade sig som inte tillräcklig i relation till andra och skämdes därför över sig själv 
och sin egen vikt. Till följd av att hon skämdes över sig själv isolerade hon sig och ville vara 
alltmer ensam. 
 

Eftersom jag inte tyckte om mig själv försökte jag gömma den verkliga Lina för 
omgivningen. Jag nådde inte ut, vågade inte öppna mig och visa vem jag var (visste jag 
förresten det själv?) 

(Strandberg 2000:32) 
 

Vart skulle jag ta vägen? Jag gick mer och mer in i mig själv, förlitade mig mer och mer 
på ormen och dess krälande, jag skulle må dåligt, jag var inte värd något annat. 
Någonstans måste jag ha gjort fel, jag var den som tänkte och kände fel. 

     (Daher-Larsson 1990:15) 
 



                                                                                                                                 Anorektikers upplevelse av skam 

 21  

Detta tillbakadragande är en av de fyra möjliga sätt att hantera skammen som Nathanson tar 
upp i sin skamkompass. Lina var rädd för att folk skulle upptäcka vem hon egentligen var och 
att de då skulle upptäcka att hon inte var värd att tycka om, vilket innebär att hon enligt 
Cooleys spegeljag var rädd för att inte duga. Lina följer tydligt det schema som Cooley ställer 
upp som spegeljagets uppbyggnad, nämligen 1) föreställningen om hur andra ser på oss (” jag 
är tjock”), 2) föreställningen om hur andra bedömer oss (” jag duger inte om jag är tjock”) 
samt 3) den egna självkänslan (”eftersom jag inte duger är jag inte värd att ta plats). Även 
Lisa har erfarenheter av att jämföra sig med andra: 
 

Men om de där trådsmala tjejerna gick omkring och sa att de var tjocka, vad tyckte de då 
inte om mig? Jag som gått upp så mycket i vikt och var så fruktansvärt fet! Tänk om de 
inte ville vara med mig längre för den skull? (45 kilo! Så mycket hade jag aldrig 
någonsin vägt förut!) Tänk om någon skulle säga åt mig att jag borde banta?! Då skulle 
jag skämmas ihjäl.  

     (Dahlberg 2000:11) 
 
Även Lisas tankar stämmer väl in på Coolys uppställning. Den negativa självvärderingen hos 
anorektikern är i många fall direkt relaterad till kroppen och ätandet. Lisa berättar vad hennes 
” röst”  inombords kunde säga till henne: 
 

– Hur kan det understå dig att äta? Hela du är värdelös! Du blir mer värdelös ju mer du 
går upp i vikt. De borde hata dig själv ännu mer. Du borde dö. Det enda som kan rädda 
dig och alla andra är om du blir ren och smal. Då först kan andra älska dig och ha 
glädje av att umgås med dig. Kommer verkligen dina kompisar att tycka om dig nu då du 
är så fet?! Nej, hur kunde du någonsin tro det? Du kommer att bli ensam. Går du inte ner 
i vikt igen kommer alla att överge dig. Då kan du lika gärna ta livet av dig med en gång 
och komma till helvetet. Du skulle förtjäna att brinna där för evigt. 

     (Dahlberg 2000:151) 
 

[ röst]  – Du måste gå ner i vikt! Du måste bli ren. Först då kan du bli älskad. Först då 
kommer dina vänner och din familj verkligen att tycka om dig! 
[ ---]  
- Du får inte äta! Du måste gå ner i vikt. Du måste bli smal och duktig! 

     (Dahlberg 2000:152) 
 
Det verkar vara så att självkänslan går hand i hand med vikten för anorektiker. De sätter 
likhetstecken mellan ökad vikt och mer värdelös, och är man värdelös är det ingen som 
kommer att tycka om en. Enligt Scheff (1997) är människan socialt beroende av andra. I hans 
termer av utanförskap och sammanhållning kan man tolka detta som att anorektikern tror att 
hon behöver gå ner i vikt för att känna sammanhållningen och därmed stärka de sociala 
banden. Utanförskapet kan dock förekomma både socialt från andra och från individen själv 
(a.a.). I detta sammanhang låter det rimligast att utanförskapet är skapat av den anorektiske 
själv, hon tror att hon måste vara smal för att kunna identifiera sig med andra och därmed 
känna sammanhållning med dem.  
 
Anorektiker känner en stor press på sig att leva upp till sina egna krav och (de som hon tror) 
omgivningens förväntningar (Meurling 2003). Följande citat tolkar jag som ett uttryck för just 
detta: 
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Jag kunde inte leva upp till omgivningens förväntningar och framförallt inte mina egna 
krav, krav på att alltid vara duktig och ställa upp för alla andra. Jag måste vara perfekt, 
fick absolut inte misslyckas med någonting. Måste alltid se till andras bästa framför mina 
egna behov. Jag hade alltid varit mån om att vara andra människor till lags och att bli 
omtyckt av alla. Jag var rädd att man inte skulle tycka om mig längre om jag 
misslyckades med någonting, trodde inte att jag dög som den jag var, utan att jag måste 
prestera fina resultat för att vara värd att tyckas om. 

(Strandberg 2000:11) 
 

Genom att låta bli att äta bestraffade jag mig själv för något jag inte förstod, någon som 
bara fanns inom mig, som en diffus dimma som inte gick att få grepp om.  

(Strandberg 20000:12) 
 

Jag är så usel att jag inte är värd någon mat. Därför är jag inte värd någon vård heller, 
vare sig den är bra eller dålig. Är det inte slöseri med skattebetalarnas pengar att lägga 
in någon vid så hög vikt? Jag vill inte kosta några pengar för sjukvård när jag inte är 
sjuk! 

     (Dahlberg 2000:82) 
 

När jag upptäckte att jag inte kunde uppfylla mina egna krav sökte jag vägar att straffa 
mig. Jag var rädd att misslyckas. Jag kunde inte tycka om eller ens acceptera mig själv. 
Jag var inte värd att älskas. Jag tänkte mer på andra än på mig själv, förmådde inte säga 
nej och hade ingen som helst självrespekt. Jag var fel, fel, fel och förtjänade därför att 
lida. Jag kände att jag måste straffa mig. Jag var ju inte perfekt. 

     (Strandberg 2000:116) 
 
Ett misslyckande i detta, att inte leva upp till kraven, innebär för anorektikern att denne inte är 
värd att älskas vilket leder till skamkänslor och en vilja att straffa sig själv. Denna 
bestraffning kan enligt Nathansons skamkompass tyda på att anorektikern hanterar skammen 
genom att attackera självet. Även om Nathanson understryker den verbala aspekten i sin 
beskrivning av att attackera självet så torde även fysisk bestraffning vara en komponent i 
detta. Trots att anorektikern själv är medveten om att hennes krav på sig själv är för höga 
verkar det vara mycket svårt för henne att ändra på sig och sänka sina krav. Följande 
berättelse illustrerar betydelsen av de höga kraven och svårigheten att ändra detta.  
 

Jag började förstå att det har sitt pris att alltid vara duktig. Många i min omgivning 
försökte få mig att sänka mina krav på mig själv och förklarade gång på gång att man 
inte behöver vara perfekt för att bli accepterad och älskad. Trots detta kändes det 
omöjligt att sänka kraven. Jag tänkte att man förväntade sig att jag skulle vara smart och 
duktig, lärarna var mycket nöjda och resultaten såg bra ut. Så varför sänka 
ambitionsnivån? 

     (Strandberg 2000:82) 
 
Enligt Lewis uppkommer skammen alltid genom en perception av negativ bedömning av 
självet, antingen genom sig själv eller av andra (i Scheff, 1990). I ovanstående citat blir det 
tydligt att Lina tror att hon måste vara perfekt och duktig, ett misslyckande i detta skulle 
innebära en för henne negativ självbedömning och därmed resultera i skamkänslor. Att 
anorektikerna vill bli sedd som ”perfekt”  märks även i förhållande till behandlingspersonal 
och terapeuter. Lotta berättar om sina tankar efter att hon första gången träffat sin terapeut: 
 



                                                                                                                                 Anorektikers upplevelse av skam 

 23  

” Mannen”  säger att vi ska prova tre gånger innan vi fastställer vår terapi. Jag blir rädd, 
är det något fel på mig, är jag inte tillräckligt sjuk eller är jag inte tillräckligt intressant 
som patient?  

     (Daher-Larsson 1990:9) 
 
Varje liten indikation på att inte ”duga” leder till att anorektikern värderar sig själv negativt. 
Här får Lotta för sig att terapeuten bara vill arbeta med ” ideala”  anorektiker och hon är rädd 
för att hon inte själv skulle hamna i denna kategori. Lotta fick dock fortsätta hos terapeuten 
och efter ett möte med honom utspelar sig följande tankar som fortsätter på temat att skämmas 
inför personalen: 
 

Han frågade så många saker som jag tyckte var oväsentliga, saker som hur jag kände det 
gentemot personalen när jag hade gått upp i vikt – vadå kände gentemot personalen? Det 
enda jag kände och som jag alltid har känt är att de hångarvar, något mer kan jag inte 
förnimma.  

     (Daher-Larsson 1990:80) 
 
Lotta tror att personalen på behandlingsavdelningen står och skrattar åt henne när hon gått 
upp i vikt. Hon tror att alla som ” tvingar”  upp henne i vikt vill henne illa. Enligt Scheffs 
antagande om att vi känner skam vid misslyckanden och stolthet vis framgång (1994) verkar 
det som att anorektikern upplever att det är viktnedgång som innebär framgång, även om 
omgivningen ser det som tvärtom.  
 

Jag undrar egentligen vad de tänker när de väger mig. Tycker de inte att det är 
skrattretande: Ha!! De måste ju inse att jag inte hör hemma här på ätstörningsenheten 

(Strandberg 2000:49) 
 
När anorektikern tänker på hur andra uppfattar henne kan hon dock känna en slags skam inför 
att hon inte blivit bättre efter en behandlingsperiod, ” trots att hon kostar samhället en massa 
pengar” . Det blir ett nytt misslyckande för henne och hon grubblar över vad andra ska tro om 
henne.  
 

Är jag annorlunda nu än i somras? Har jag lärt mig någonting av de där två månaderna 
på sjukhuset? Jag vet att alla undrar, men ingen vågar fråga. Jag vet inte själv. Ofta 
känner jag mig inte ett dugg bättre. Då skäms jag och hoppas att ingen någonsin får reda 
på att jag känner så. Vad ska folk tycka då? ” Hon har varit nästan två månader på 
sjukhus men är inte ett dugg bättre 

     (Dahlberg 2000:67) 
 

Jag skäms för att de vet om att jag har varit inlagd i somras, och jag vet att de undrar hur 
det är nu. 

      (Dahlberg 2000:70) 
 
Förmodligen tycker människorna kring Lotta inte alls att hon är värdelös eller dum som inte 
klarat av att bli frisk, men det blir tydligt att det just är individens uppfattning och tolkning av 
andras värdering som är viktig i skapandet av skam (Lindberg 1998). 
 
5.3 Skam gentemot föräldrarna 
Anorexia är en sjukdom, precis som t.ex. cancer. Och liksom cancer är det ingenting man 
väljer, det är något man blir drabbad av. Det är den unga kvinnan som väljer att banta, men 
resten av sjukdomsförloppet kan knappast kallas självvalt. De unga kvinnorna i mitt material 
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verkar känna en stor skam inför sina föräldrar; de skäms över att de blivit sjuka och att de 
därigenom oroar sina föräldrar.  
 

Jag anklagade aldrig någon annan för min sjukdom. Däremot klandrade jag mig själv för 
det jag gjorde. Mina skuldkänslor inför mamma och pappa var svåra att hantera. Jag var 
ju elak och de var värda en bättre dotter. Det var ju jag som gjorde dem illa genom att 
inte äta, jag såg hur de led och vems fel var det? Mitt naturligtvis! [---] Andra människor, 
framförallt mamma och pappa, hade det svårt på grund av mig och det stod jag inte ut 
med. [---] Jag blev rädd av att se mamma gråta och jag kände en fruktansvärd skuld 

(Strandberg 2000:35-36) 
 

Jag skulle så gärna vilja. Njuta av maten, äta för att jag är hungrig och inte tänka på vad 
eller hur mycket jag äter. Jag vill gå upp i vikt, så jag kan få en fri sommar, ett fritt liv, så 
jag inte får bestående skador som jag måste lida av hela livet bara för att jag var rädd 
för att äta när jag var ung. Men jag är så rädd. Och så skulden. Jag hatar mig själv för 
att jag gör så här, nej, för att jag är så här. I över två år har mamma och pappa varit 
tvungna att leva med mig som anorektiker. Det måste vara hemskt. Jag hatar mig själv 
för att jag gör dem illa. 

      (Strandberg 2000:86-87) 
 
Att Lina beskriver sina känslor som skuld skulle enligt Lindbergs (1998) tolkning innebära att 
hon känner att hon gjort en felaktig handling, i det här fallet att äta för lite. Att hon säger att 
föräldrarna är värda en bättre dotter tyder dock på att det även finns skamkänslor inblandade, 
eftersom skamkänslorna involverar hela självet.  
 
Enligt Scheff (1994) uppträder skammen när vi känner oss för nära eller för långt borta från 
andra, vilket i sin tur innebär att de sociala banden blir hotade. Ett stabilt socialt band till 
föräldrarna är för de allra flesta mycket viktigt. Att en snart vuxen ung kvinna behöver läggas 
in på sjukhus och ha andra människor omkring sig dygnet runt för att överleva kan innebära 
att hon känner sig inskränkt och därmed för nära andra. Detta kan även relateras till 
Nathansons skamtema som involverar beroende/oberoende. Samtidigt tas den unga kvinnan ur 
sitt mer naturliga sammanhang, sitt hem och sina föräldrar, vilket kan leda till känslor av att 
vara osynlig och för långt bort från föräldrarna (Scheff 1994). Oron från föräldrarna blir 
ytterligare en anledning för anorektikern att värdera sig själv negativt, att tro att hon inte 
duger. 
 

– Titta så oroliga du gjort dem! Du ställer bara till problem. Du förtjänar inte att leva. 
Det vore bättre om de slapp dig! Du är ingenting att ha! 

(Dahlberg 2000:103) 
– Att du skulle behöva bli inlagd igen… 
Vad menar hon med det? Är det kanske ett finare sätt att säga att jag varit dum nog att bli 
inlagd igen? Hon låter ledsen och besviken. Jag känner mig genast skyldig. Som om jag 
ställer till problem för henne och pappa om jag blir inlagd igen. 

      (Dahlberg 2000:112) 
 
Vad gäller de olika teman som enligt Nathanson är relaterade till skammen kan det i detta 
sammanhang vara tema H, önskan och fruktan angående närhet eller att bli lämnad ensam 
som främst är kopplad till skammen över att oroa föräldrarna. Anorektikern upplever en 
känsla av att vara oälskbar, att inte vara värd att älskas, och hon ser detta som ett 
misslyckande. Hur hon försvarar detta misslyckande är något oklart, men det som främst 
yttrar sig är tillbakadragenhet. Anorektikern grubblar mycket för sig själv och känner ångest 
över att vara orsaken till föräldrarnas oro. Uttrycken som anorektikern etiketterar sig själv 
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med kan även tyda på att hon hanterar skammen gentemot föräldrarna med att attackera 
självet eftersom hon beskriver sig själv med stor avsky (Nathanson 1992). När Scheff (1994) 
jämför skam och rädsla menar han att skammen signalerar ett hot mot vårt sociala jag, dvs. 
den person vi tror att vi är och som vi förväntar oss att andra tror vi är. Anorektikern vet att 
föräldrarna förväntar sig, eller snarare hoppas på, att deras dotter ska bli frisk igen. Ett 
misslyckande leder som bekant till skam, en skam över att inte kunna leva upp til l 
föräldrarnas förhoppningar. Man skulle även kunna relatera temat A, betydelsen av personlig 
styrka, till dessa skamreaktioner. Anorektikern upplever att hon inte är bra nog att bli älskad 
av sina föräldrar. Detta blir ett hot mot hennes själv, sin identitet och sitt egna värde och 
livshistoria (Lindberg 1998) vilket i sin tur kan falla under skamtema D; känsla av själv 
(Nathanson 1992).   
 
Skammen inför föräldrarna kan enligt Tomkins (i Havensköld & Risholm Mothander, 2002) 
affektteori tolkas som att den positiva affekten till föräldrarna avbryts samtidigt som 
anorektikern har kvar sin önskan om en positiv relation. Detta skulle leda till att anorektikern 
inte känner sig trygg och därför gör en värdering av sig själv. Med tanke på de ord hon sätter 
på sig själv, ”du är värdelös, ställer bara till problem”, är det en negativ värdering, vilket 
hindrar henne från att istället uppleva de positiva affekterna.  
 
Om Scheff (1997) har rätt i att människans största drivkraft är att forma och bibehålla de 
sociala banden borde anorektikerns skamkänslor mot föräldrarna kunna hjälpa henne mot 
tillfriskande. I böckerna märks dock inga indikationer på detta, det verkar snarare vara så att 
skamkänslorna leder till de självförevigade cyklerna av utanförskap. Även om anorektikern 
inte förnekar skamkänslorna, åtminstone inte inför sig själv, verkar det som att skammen 
driver anorektikern till tillbakadragande, där hon funderar och värderar sig själv negativt 
vilket leder till ännu kraftigare skamkänlsor och känslor av utanförskap.  
 
Ett annat argument för att skamkänslorna borde kunna hjälpa henne mot tillfrisknandet 
återfinns i affektteorins antagande om att skam som negativ affekt signalerar ”ändra på 
någonting”  (Havensköld & Risholm Mothander 2002). I mitt material har jag dock inte funnit 
några indikationer på att skammen skulle ge anorektiker en tankeställare i förhållande till det 
egna beteendet.   
 
5.4 Skam inför sjukdomen och de handlingar som anorexin för med sig 
Som tidigare nämnts för sjukdomen anorexi med sig en del symtom, vissa av dessa yttrar sig i 
handlingar som t.ex. att ljuga om hur mycket hon ätit (Lindh Hedin, 2004). Att behöva ljuga 
är ingenting som är välkommet hos anorektikern själv och det leder många gånger till känslor 
av skam. 
 

Naturligtvis visste jag att jag ljög och jag skämdes mycket, men Trassel talade om för mig 
att jag ju inte kunde rå för om andra missförstod det jag sade eller om jag missförstod det 
de frågade om 

(Strandberg 2000:39) 
 

Enligt skamkompassen går denna form av att hantera skammen in under rubriken 
”undvikande” (Nathanson 1992). Lina försöker sätta andra ord på sina handlingar för att 
kringgå det faktum att hon ljugit. Hon ljuger både för sig själv och för omgivningen, som 
Nathansson beskriver det används denna lögn för att undvika ansvar och därigenom även 
skammen. Lisas ätstöningsdemon driver henne vid ett tillfälle till att köpa bantningspiller på 
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en hälsokostaffär. Då hon först inte har råd att köpa dessa går hon istället till apoteket för att 
köpa laxeringsmedel: 

 
Nu går jag istället tvärs över gatan till apoteket och köper ett paket laxermedel. Det 
kostar bara elva kronor. Tanten som tar betalt ger mig en sträng blick innan hon tar fram 
ett paket och lägger på disken. Naturligtvis rodnar jag och vågar inte titta upp då jag 
stoppar tillbaka växeln i plånboken. 

(Dahlberg 2000:94) 
 
Lisas rodnad är ett tydligt tecken på skam i denna situation (Lewis i Scheff 1994, Havensköld 
& Risholm Mothander 2002). Denna skam skulle enligt Lewis teorier höra hemma i den 
uppenbara skammen och den skulle i så fall innebära en förnekelse av skammen. I 
ovanstående citat är det dock tydligt att Lisa själv är medveten om sin skam och att hon inser 
att handlingen är felaktig, åtminstone är det en del av henne som gör det. Det kan vara en 
annan del som tvingar henne att köpa dem. När Lisa lite senare ändå köper bantningsmedel 
upprepar sig en liknande situation: 
 

Då jag får mitt studiebidrag ett par dagar senare springer jag och köper mina 
efterlängtade bantningspiller. Jag känner hur jag rodnar över att stå vid hyllan som har 
rubriken: för bantning. Vad tänker kassörskan? Plötsligt inbillar jag mig att hon stirrar 
på mig som om jag vore tokig. Jag önskar att jag hade ögon i nacken. Tänk om hon 
vägrar att sälja dem till mig? Hon kanske på något sätt vet att jag egentligen inte bör 
köpa sånt här? Men nej, hur skulle hon kunna veta det. 

      (Dahlberg 2000:94) 
 
Även här visar Lisa rodnad vilket jag tolkar som ett uttryck för att hon skäms över situationen. 
Hon tror sig känna att kassörskan står och betraktar henne och tycker att hon är tokig. 
Anorexin är dock starkare än viljan att vara bra i andras ögon, så Lisa köper tabletterna trots 
skammen. 
 
Anorektikern kan även känna skam inför att vara drabbad av denna sjukdom. Frågor som rör 
deras egen skyldighet i sjukdomsförloppen kretsar ofta i deras tankar:  
 

Elamin är ganska ny i klassen, och har kommit till Sverige från det krigshärjade Etiopien. 
Jag undrar hur mycket han egentligen förstår av mina problem. Och hur skulle han 
kunna göra det, han som flytt från svälten i hemlandet. Här sitter jag och flyr bort från 
välfärden i mitt land. Plötsligt skäms jag. Men samtidigt stegras ångesten och paniken 
inom mig. Kan jag hjälpa att jag har det så här? Måste jag skämmas för det? 

(Dahlberg 2000:71) 
 
För att hantera och undvika skammen försöker Lotta att i tankarna föra bort ansvaret från sig 
själv (Nathanson 1992), hon blir ett hjälplöst och passivt själv (Lewis, i Scheff 1990). Enligt 
Scheff (1997) resulterar detta förnekande dock i cykler av utanförskap, så sättet hon hanterar 
skammen på skulle enligt denna teori vara en kortsiktig lösning som senare istället leder til l 
andra problem och hinder i den sociala interaktionen.  
 
Allt i anorektikerns värld handlar om kalorier och viktnedgång (Lindh Hedin 2004). När Lisa 
ska gå ut och fika med några kompisar har hon problem att välja mellan kaffe, te och cola-
light beroende på kaloriinnehållet i dem. Efter en stunds fundering beslutar hon sig för kaffe, 
vilket hennes kompisar ifrågasätter:  
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– Jag tycker det var gott [med kaffe] efter andra koppen, infaller jag. Dessutom är det 
inga kalorier i kaffe, och jag har hört att det är fyra kalorier i en tepåse! 
Jag kunde ha bitit av mig tungan. Ibland slipper såna kommentarer bara ur mig, utan att 
jag tänker på det. Jag låter liksom mina tankar tala högt innan jag hinner censurera dem. 
Men efteråt skäms jag. Vad ska folk tänka om mig egentligen? 

(Dahlberg 2000:97) 
 

Även här skäms Lisa för en handling som hör till sjukdomsbilden, en handling som hennes 
”demon” orsakar, blandat med rädsla för vad andra ska tycka om henne. Man kan tolka detta 
som att Lisa tvivlar på sin egen sammanhållning med de andra. Ingen av hennes kompisar har 
problem att välja vad de vill ha till fika, vilket leder till att Lisa känner ett utanförskap. Detta 
utanförskap, att hon inte är som andra, kan innebära ett hot mot de mänskliga banden (Scheff 
1997).  
 
5.5 K roppslig skam och skam inför ätandet 
De studier som gjordes av Burnley & Harwey (2000) samt av Swan & Andrews (2003) 
indikerade båda på att anorektiker upplever skam inför kroppen och skam inför ätande. Dessa 
fynds märks även i denna studie. Kroppslig skam visar sig bl.a. genom att anorektiker inte vil l 
bli berörda, de vill inte att någon ska ta på deras kroppar. Detta kommer också till uttryck i 
följande citat: 
 

Jag klarade inte av att någon höll om mig eller berörde mig 
(Strandberg 2000:27) 

 
Jag tyckte inte om när man tog i mig, i min äckliga kropp. Det väckte starkt obehag. 
Samtidigt längtade jag efter närhet  

(Strandberg 2000:31)  
 
Citaten kan tolkas som ett uttryck för denna kroppsliga skam. Skam över kroppen kan också 
placeras in i Nathansons skamkluster som rör personlig attraktivitet. Anorektikern känner sig 
ful och motbjudande och vill så långt det är möjligt undvika att andra upptäcker det. Samtidigt 
bekräftar de en önskan om närhet, kategori H. Vi kan mot bakgrund av detta se följande 
berättelse som ett uttryck för denna ”kroppsliga”  skam, att känna avsky inför sin egen kropp 
och skapa negativa föreställningar om hur andra uppfattar en själv. 

 
Gymnastik är ämnet jag både älskar och hatar. Jag älskar det eftersom jag får röra på 
mig och förbränna kalorier. Jag hatar det för att jag måste byta om i samma 
omklädningsrum som de andra tjejerna. Jag skäms. De måste tycka att jag är jättefet. 
Som vanligt placerar jag mig så långt bort i ett hörn jag kan och håller kläderna för. Det 
har jag gjort ändå sedan den dagen i fjärde klass som jag för första gången vägde över 
25 kilo. Ingen ska få se hur fet jag är. 

(Dahlberg 2000:76) 
 
Skammen kring kroppen är ett resultat av anorektikerns jämförelse av sig själv i relation till 
andra och hennes uppfattning av deras värdering. Att hon skäms därför att hon tror sin egen 
utmärglade kropp är stor i relation till andra bekräftar hennes sneda kroppsuppfattning. Hon 
försöker undvika känslorna genom att skyla sig själv, samtidigt som det kan ses som ett 
tillbakadragande (Nathanson 1992). 
 
Att anorektikern skäms över att äta visar sig i flera olika situationer. Skammen över att 
överhuvudtaget ha ätit är främst riktad mot den ”demon” som styr det anorektiska beteendet: 
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Ormen inom mig, denna äckliga orm, min fiende, blir otåligare för varje dag som går, 
den ger mig skamkänslor och äckel över mig själv vid varje måltid, den omvandlar allt 
positivt till negativt, den lurar min förnuftiga del, den del av mig som nu ska välja, JAG, 
den ” riktiga”  Lotta.  

(Daher-Larsson 1990:6-7) 
 
Vad eller vem denna ”demon” skulle kunna stå för är för mig oklart. Denna skam torde kunna 
vara ett resultat av negativ självbedömning, men i detta fall verkar det inte vara i relation till 
andra utan snarare att anorektikern inte lever upp till ”demonens”  förväntningar om att hon 
inte skall äta. Ett misslyckande, dvs. att äta, resulterar i att ”demonen” ger anorektikern ångest 
och skam. 
 

Idag vräkte en av de kvinnliga skötarna ur sig: -O, vad gott med äpplen och grädde! Jag 
blev galen, jag fick skärpa mig till det yttersta för att över huvudtaget sitta kvar vid 
bordet, äpplena blev bajskorvar, och för att inte tala om skammen jag kände inför de 
andra, jag skämdes som en hund. När jag fått i mig allt, som jag konstigt nog alltid får, 
så kom ångesten, den slog och piskade mig i min mage, ormen var i full gång med att 
straffa mig för att jag hade ätit.  

(Daher-Larsson 1990:24) 
 

Jag äter, men Gud vad jag skäms. Varför skäms jag? Varför är det så katastrofalt att gå 
upp i vikt? 

(Daher-Larsson 1990:10)  
 
Det borde inte vara någon annan än ”demonen” som inte vill att anorektikern skall äta. Att 
misslyckas mot ”demonen” är större och kraftigare än att misslyckas i förhållande til l 
omgivningens förväntningar och önskan. Denna kraft får anorektikern att skämmas över varje 
tugga hon tar. Skulle det sen vara något onyttigt eller för mycket blir skamkänslorna än värre: 
 

Idag gick jag till ’Mannen’  med växande ångest i magen och hade bara en sak dunkande 
i huvudet: Varför har jag börjat äta godis? Varför känner jag hela tiden ett allt större 
behov att få i mig ännu mer än det jag äter? Varför är jag så pass karaktärslös att jag 
inte låter bli att äta godis när jag nu får sådan ångest av det? Varför, varför???  

(Daher-Larsson 1990:82)  
 

Fredag kväll. Vad har jag gjort? Här kommer jag hem från Liselott och hennes pojkvän, 
har äntligen fått lite ro i kroppen, har nästan lyckats förtränga dessa två kilon till och 
med. Åt hos Liselott en kesoburk med ägg till middag. När jag kommer hem står maten 
som jag skulle ha haft i värmeskåpet, tror du inte att jag var tvungen att smaka en halv 
potatisplätt. Hur kan jag? När jag vet att jag blir fet, detta är oförlåtligt rent ut sagt, 
aldrig aldrig mer. Nu måste jag laxera när jag kommer till lägenheten imorgon. Hur 
kunde jag, hur, hur, hur? 

(Daher-Larsson 1990:90) 
 

Varje måltid är ett krig – ett krig mot människorna runt omkring mig som försöker få mig 
att äta, men även mot de längtansfyllda känslorna som egentligen inte önskar något 
högre än att få stoppa frestelserna i munnen. En söndagseftermiddag ger jag vika för 
frestelsen. Jag har ätit halva fläskkotletten av middagen och ångesten gnager som en orm 
i mitt inre. 

(Dahlberg 2000:32) 
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Man kan tolka anorektikerns strävan efter viktnedgång som en tävlan mellan henne och 
”demonen” kontra omgivningen som vill få henne att äta och gå upp i vikt. Detta kan relateras 
till Nathansons tema om konkurrens. När anorektikern ökat i vikt känner hon sig som en 
förlorare, vilket resulterar i känslor av skam.  
 
Att överhuvudtaget äta är mycket jobbigt för anorektikern, att behöva visa denna synd för 
andra gör det ännu värre: 
 

Redan vid första måltiden tillsammans med dem kändes det fel. Jag inbillade mig att de 
tittade på mig och räknade varje tugga jag tog. Jag hade inte ätit tillsammans med dem 
på ett halvår. Gud, så jag skämdes. Jag försökte dölja min ångest, min rädsla och 
tuggade kavat vidare. 

(Daher-Larsson 1990:13) 
 
Även här verkar det mest rimligt att tro att skammen är riktad mot ”demonen” snarare än mot 
de hon äter tillsammans med. Det är ingen annan än ”demonen” som vill missunna henne mat. 
Att ge upp mot ”demonen”, att äta, är oerhört jobbigt. Trots många, i friska ögon sett, 
uppmuntrande ord om att det är bra att äta är det ”demonens”  röst som är den starkare: 

 
På avdelning 6 A har en ny sensation inträffat. Lisa har börjat äta. Frivilligt, utan att 
någon behöver tvinga henne till det. Jag, Lisa, som är orsaken till sensationen klistrar på 
mig ett glatt leende. Jag låtsas att jag blir glad över berömmet. Ett falskt leende. Glad är 
jag inte. Jag blir kränkt. Djupt kränkt. Jag vill inte höra att jag äter, inte veta av det. 
framförallt inte höra att jag är duktig på att stoppa i mig den där eländiga kaloririka 
smörjan i munnen. Trots att det nu är mitt eget val, mitt eget beslut att börja äta frivilligt, 
så gör det ändå ont i mig. Det känns fortfarande som om jag förlorar en liten bit av mig 
själv varje gång jag äter. 

(Dahlberg 2000:177) 
 
Enligt Nathanson (1992) kan man reagera på skammen enligt två sätt, acceptans eller försvar. 
Anorektikern verkar delvis hantera sjukdomen och skammen genom förnekande, närmare 
bestämt genom att stänga av alla känslor och därmed slippa känna något. Detta kan ses som 
en form av försvar. 
 

Ofta kände jag meningslöshet. Ibland stängdes alla känslor av helt och hållet. Jag blev 
helt tom, kunde varken gråta eller skratta. På något vis var det lättare att vara likgiltig. 
Visserligen var det otäckt att inte känna någonting, men ändå var det skönt att slippa det 
som rev och slet inom mig 

(Strandberg 2000:41) 
 

Men jag känner ingenting, låter likgiltigheten ersätta alla känslor, det finns inga tårar. 
Jag ligger där, helt apatisk, och orkar inte ens undra över morgondagen  

(Strandberg 2000:44) 
 
 

Jag skar mig i handlederna och gjorde mig avsiktligt illa ibland. På sätt och vis var det 
skönt. Skönt att känna någonting, skönt att slippa vara alldeles tom, skönt att känna en 
fysisk smärta, som gick att förstå, till skillnad från den som skapade kaoset inom mig.  

(Strandberg 2000:59) 
 
Att straffa sig själv genom fysisk smärta kan även vara ett sätt att attackera självet och på så 
vis hantera skammen (Nathanson 1992). Det borde dock vara rimligt att kunna se hela det 
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anorektiska beteendet, att inte äta, som ett slags straff. Detta straff behöver inte vara riktat 
som ett försvar mot skamkänlsor, utan som ett straff för något större. Om man ser kontexten 
matvägran som ett straff kan man tolka det som ett straff för den egna personens 
otillräcklighet, att anorektikern inte lever upp till sina egna och (i hennes ögon) omgivningens 
förväntningar.  
 
6. SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION 
Det initiala syftet med denna studie var att utifrån självbiografiska böcker undersöka om 
anorektiker upplever skam. Mitt resultat pekar på att skam är en vanligt förekommande känsla 
hos anorektiker. Skammen visar sig i vissa specifika situationer. Det som har visat sig särskilt 
tydligt är skam till följd av att anorektikern värderar sig själv negativt, skam gentemot 
föräldrar, skam inför den egna kroppen samt skam inför ätande. För att hantera skammen 
använder sig anorektikern av ett flertal försvarsskript, t.ex. undvikande, tillbakadragande och 
genom att attackera självet.  
 
Skam är enligt de teorier som tagits upp i denna uppsats en följd av negativ självvärdering. 
Mina resultat ger bra stöd för denna teori. Anorektikern har i de flesta fall högre krav på sig 
själv än genomsnittet, hon måste vara perfekt för att duga. Detta anser jag ger stöd för att 
anorektikern upplever skam i mycket hög grad. De höga kraven ger henne fler tillfällen till att 
misslyckas, vilket i sin tur betyder fler situationer där hon kan uppleva skam. Jag anser att det 
är missvisande att skam tas upp som en vanligt förekommande känsla hos bulimiker meden 
affekten sällan nämns i litteratur kring anorexia. Att bulimikern upplever skam när hon kräks 
skulle enligt de teorier som tagits upp i denna uppsats mer peka på att denna person snarare 
upplever skuld eftersom det handlar om en ” felaktig”  handling. I anorektikerns fall är 
skammen allt som oftast riktad mot den egna personen, vilket är ett kännetecken i teorier 
kring skam. Eftersom skammen påverkar hela individen, en tveksamhet inför självets 
tillräcklighet, är det en oerhört smärtsam upplevelse.  
 
Skammen gentemot föräldrarna uttrycks av anorektikerna som en slags ångest över att de 
gjort dem oroliga. När anorektikern ser att hon gör föräldrarna illa och ledsna attackerar hon 
genast sig själv och tänker att de är värda en bättre dotter. Detta blir en ond cirkel där känslor 
av skam och värdelöshet avlöser och förstärker varandra. Anorektikern känner hat mot sina 
föräldrar i den bemärkelsen att de i hennes värld vill henne ont (de vill få henne att äta), 
samtidigt som det finns en tydlig längtan efter kärlek och närhet.  
 
Den egna kroppen upplevs av den utmärglade anorektikern som ett vidrigt, enormt fläskberg. 
Hon jämför sig med andra i sin omgivning och vill vara lika smal och vacker som dem, men 
är av sjukdomen hindrad från att se sin verkliga kroppsform. Anorektikern vill inte att någon 
annan ska se eller röra hennes skamliga kropp, samtidigt som hon längtar efter närhet och 
kärlek. Skammen över kroppen verkar yttra sig i misslyckande att inte kunna leva upp til l 
idealen. Om det är samhällets ideal eller ”demonens”  ideal och krav på tunnhet låter jag vara 
osagt. Jag tror att vi som inte är i situationen aldrig förstå hur en ung människa kan ha en så 
förvrängd bild av sig själv.   
 
Att anorektikern har ett stört förhållande till mat och ätande är det främsta kännetecken för 
sjukdomen. Både av litteratur kring forskningen och av anorektikerna själva beskrivs känslan 
till maten ofta som ångest, men det självbiografiska materialet till denna uppsats ger även en 
del indikationer på att dessa känslor istället kan definieras som skam. Skammen visar sig 
tydligt när anorektikern ätit för mycket eller när hon ätit ” fel”  eller ” farlig”  mat.  
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Den teori som varit enklast att relatera till denna studie är Cooleys teori om spegeljaget. Det 
är tydligt att anorektikern ofta jämför sig med andra och ser på sig själv utifrån andras ögon. 
Hennes höga krav på sig själv leder allt som oftast till att det hon ser i spegeln inte duger, 
vilket leder till skamkänslor. Att se sig själv ur andras ögon är även viktiga antaganden i 
Scheffs och Lewis teorier. Scheff betonar vidare människans strävan efter att bibehålla och 
stärka de sociala banden mellan individer. Detta antagande är något problematiskt att relatera 
till anorektikerns situation. Enligt Scheffs teori torde skammen i så fall hjälpa anorektikern 
mot ett tillfrisknande, liksom Tomkins antagande om att skammen signalerar ”ändra på 
någonting” .  Jag har dock inte funnit indikationer på att skamkänslorna skulle vara till hjälp 
för den drabbade, även om skammen kan ha spelat en icke-direkt roll i tillfrisknandet.  
 
För att hantera skammen tyder resultaten på att flertalet av de riktningar som Nathanson tar 
upp i sin skamkompass används. Undvikande uttrycks i att anorektikern förnekar sin kropp 
och sitt beteende. Hon sätter andra ord på sina handlingar för att undvika ansvar och hon 
klandrar ofta kraften i ”demonen” för det hon ställer till med (”kan jag hjälpa att jag har det så 
här” ). Försvarsskriptet att attackera självet märks genom att anorektikern ofta straffar sig 
själv, både genom ord och genom handling. Tillbakadragandet visar sig bl.a. vid själva 
sjukdomsdebuten, även om isoleringen också kan vara en följd av det anorektiska beteendet. 
Tillbakadragandet blir även tydligt i anorektikerns skam gentemot föräldrarna, där hon ofta 
går in i sig själv och grubblar över vad hon ställt till med. Även här kan känslorna sättas ihop 
till en ond cirkel; skamkänslorna över att oroa föräldrarna leder till att hon drar sig tillbaka 
och värderar sig själv negativt vilket leder till ytterligare skamkänslor. Försvarsskriptet att 
attackera andra verkar vara den mekanism som anorektikerna använder i minst utsträckning. 
Oftast skyller hon inte sin situation på någon annan, utom möjligtvis på den ”demon” som 
styr henne. Varken vredesutbrott eller psykiskt/fysiskt våld märks i anorektikernas historier. 
Detta kan bero på hennes brist på fysisk ork pga. hennes svåra kroppsliga tillstånd eller att 
anorektikern ofta vill vara andra till lags och därför inte göra någon annan illa.  
 
Nathanson tar upp åtta olika teman som skammen kan lagras i. Mitt resultat visar att 
anorektikern upplever skam i sju utav dessa. Betydelsen av personlig styrka kan höra hemma i 
anorektikernas negativa självvärdering, vilket även gäller hans tema känsla av själv. 
Beroende/oberoende märks när anorektikern klandrar sig själv över att behöva vara inlagd på 
sjukhus och vara beroende av andra människors kontroll för att överleva. Personlig 
attraktivitet verkar spela en roll i insjuknandet och även under sjukdomen när anorektikern är 
missnöjd över sin vikt och kroppsform. Frågor om att se och bli sedd kan höra hemma i 
anorexin som identitet, genom ätstörningen kände flickorna att de ”blev”  någon och de fick 
omgivningens uppmärksamhet. Önskan och fruktan angående närhet är det tema som enligt 
mig verkar vara det mest sorgliga för flickorna. Sjukdomen gör att de stänger in sig i sig 
själva och de anser sig inte vara älskbara, samtidigt som det finns en tydlig längtan efter 
närhet och kärlek. Temat om konkurrens kan enligt mig relateras till hennes tävlan mot 
omgivningen gällande vikten. Det tema som inte berörts av anorektikerna är sexualitet. Detta 
tror jag kan höra ihop med sjukdomens symtom. Anorektikerns kropp signalerar genom den 
uteblivna mensen att kvinnan i fråga inte är kapabel att bli gravid, till följd av detta borde 
även sexualdriften vara avstängd.  
 
Fynden i denna studie stämmer ganska väl överens med den tidigare forskningen. Burnley och 
Harvey fann i sin studie att skammen hos anorektiker var särskilt tydlig i ätkontexter och 
skam inför kroppen, men de ansåg inte att kvinnor med ätstörningar skulle ha någon förhöjd 
global skambenägenhet. Denna studie bekräftar deras antaganden om skam gällande ätande 
och kroppen, men mina fynd pekar mot att anorektiker upplever skam även i andra 
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situationer, t.ex. gällande den egna personens tillräcklighet. Burnley och Harvey såg kroppslig 
skam som en orsakande roll, vilket även denna studie ger stöd åt. Flickorna i denna studie 
berättar om hur de jämförde sina kroppar både med kompisarnas och med de som framställs 
som det ” ideala”  i media, vilket kan ses som en bidragande orsakande faktor för sjukdomen.  
 
Swan & Andrews undersökning indikerade på signifikanta förhöjda upplevelser av 
karaktärologisk-, kroppslig- och ätassocierad skam hos anorektiker jämfört med en 
kontrollgrupp, med de fann inga signifikanta skillnader gällande beteendemässig skam. I 
denna studie har jag funnit att skammen även visar sig i beteendesituationer, t.ex. när Lotta 
köper bantningsmedel, samt att samtliga flickor känner skam inför att behöva ljuga. Flickorna 
försöker dock maskera denna skam, eftersom de egentligen vet om att dessa handlingar är 
felaktiga lägger de skulden och ansvaret på den ”demon” som de upplever styr dem.   
  
Tankar som slagit mig under arbetets gång är bl.a. hur stark ”ätstörningsdemonen” är för den 
drabbade. Anorektikern skyller ofta sina handlingar på denna ”demon”, det är någon annan 
som ” tvingar”  henne och hon slipper därmed en del av ansvaret. Att ha en ”demon” inom sig 
som missunnar en individ att ta del av de basala och livsnödvändiga behoven, att äta, tycker 
jag ger bevis för den oerhörda styrkan i denna ”demon”. Flickorna beskriver sig som kluvna; 
en del av dem består av den ” riktiga”  och förnuftiga individen som vill äta och bli frisk, men 
den andra, sjuka, delen tar ofta överhanden. Emotionen stolthet är enligt de olika teorierna 
som tagits upp i denna uppsats motsatsen till emotionen skam. Stoltheten visar sig när 
individen känner framgång över något denne lyckats med. I anorektikerns värld är det 
viktnedgång som leder till känsla av stolthet. Det kan vara en stolthet över att lyckas trotsa de 
regler och matlistor som vårdpersonalen sätter upp, stolthet över att vara ”demonen” till lags 
och stolthet över att ha lyckats uppnå någon slags kontroll över den egna kroppen. Det verkar 
dock som att stoltheten aldrig är helt ren och äkta i anorektikerns värld. Den sjuka delen av 
individen känner stolthet och prestation, men den unga kvinnan är hela tiden medveten om att 
detta är en slags falsk känsla. Det samma gäller vid viktuppgång, den unga känner oerhört 
ångest över detta men vet samtidigt någonstans inom sig att hon borde vara stolt över att hon 
lyckats gå upp i vikt. I det senare läget är dock ”demonen” mycket stark och kväver alla 
hennes tankar som skulle kunna tolka viktuppgången som något positivt. Anorektikern vill 
inte höra ord som att hon är ”duktig”  i samband med måltider. Själv tycker hon nämligen att 
hon inte är det minsta duktig, utan en avskyvärd fettklump som inte är värd någon mat.  
 
Anorektikerna beskriver sig själva som så ”värdelösa”  att inte vara värda någon mat, mat som 
ju är ett grundläggande behov för människans överlevnad.  Detta tyder enligt mig på att de har 
en självkänsla som är dragen i botten. I normala förhållanden kan vi nog alla ibland tänka att 
” jag borde nog hoppa över den där chokladkakan” när vi ser oss i spegeln. Ibland följer vi den 
tanken och ibland går vi emot den, när suget efter sötsaken blir för stort. Detta anser jag är ett 
fullt normalt beteende, vi kan alla ha ångest över våra kroppar ibland. För anorektikerna är 
känslan över en oduglig kropp så stark att de helt kan gå emot kroppens signaler om hunger 
och mättnad. Till detta kommer även deras negativa självkänsla som säger att de inte är värda 
att äta, vilket gör att beteendet förstärks. Om det är den sneda kroppsuppfattningen eller den 
låga självkänslan som är den starkaste av motorerna, det som får henne att fortsätta svälta, är 
för mig oklart. Förmodligen är det en blandning av dessa två. Behandlingen som 
anorektikerna i böckerna fått är relativt ät- och matfokuserad. Tanken bakom detta kan vara 
att hjärnan inte fungerar som den ska när den inte får den nödvändiga näringen och att annan 
behandling därför vore svår för flickorna att tillgodogöra sig. Eftersom anorexia påverkar 
både kropp och själ ser jag det dock som mycket viktigt att även behandlingen fokuserar på 
båda dessa aspekter. Det primära är naturligtvis att få anorektikern att överleva (genom att 
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äta) men det är även viktig att få henne att leva, vilket innebär mer självförverkligande terapi 
och mycket träning för att stärka självkänslan och självförtroendet. Jag tror att risken annars 
är stor att de hamnar i en kronisk ätstörning. Flickan blev sjuk av en anledning, av att något i 
hennes tillvaro var fel. För att bli frisk måste man även ändra på detta, inte bara bota 
symtomen (dvs. utmärglingen) 
 
Om skam är ” the master emotion”  som påverkar vårt själv mer än någon annan emotion skulle 
anorektikerns redan svåra situation påverkas ännu starkare pga. deras skamkänslor. 
Anorektikern bär redan på en negativ självbild i och med sjukdomstillståndet. Skamkänslorna 
gör i sin tur att hon värderar sig själv än mer negativt. Dessa känslor kan lätt hamna i en ond 
spiral, där negativ självvärdering och skam avlöser och förstärker varandra. Att strida mot 
”demonen” är ett spektra av sjukdomen, att handskas med skammen är ett annat.  
 
Att använda själbiografiskt material som empirisk grund för en uppsats var för mig något helt 
nytt. Jag tycker att tillvägagångssätt har varit en intressant metod som kan lämpa sig även för 
andra intresseområden än det jag valt att undersöka. Jag har fått en bred och djup kunskap om 
anorektikernas känslor och sätt att tänka som jag tror man inte kommit åt på samma sätt 
genom andra metoder. Materialet är väldigt brett vilket har inneburit en hel del letande efter 
indikationer på skam. Jag försökte sätta mig in i anorektikernas sätt att tänka för att lättare 
hitta på dessa indikationer. För att öka uppsatsen giltighet har jag försökt att hela tiden filtrera 
det jag läst genom de teoretiska utgångspunkter jag valt att använda. Att generalisera mina 
resultat empiriskt kan vara svårt, samtidigt beskriver dessa tre flickor sin sjukdomsperiod på 
ganska likartat sätt och uppvisar i mångt och mycket likartade handlings- och tankemönster. 
Att det sedan är möjligt att utifrån mer generell teoribildning om skam och skuld kunna tolka 
deras upplevelser under sjukdomen och att detta kan gälla även för andra drabbade finns det 
goda skäl att anta att det jag kommit fram till i studien åtminstone har teoretisk generalitet. 
 
Denna studie har visat att skam är en vanligt förekommande känsla hos anorektikern. 
Skammen visar sig i flera olika situationer och hanteras på skilda sätt. Upplevelsen av skam 
kan vara något som förvärrar anorektikerns redan svåra och allvarliga situation. Personerna i 
böckerna har dock visat att det går att vinna över sjukdomen om man har kraft nog att gå emot 
den ”demon” som de upplever styr deras tankar och handlingar. Skam den som ger sig… 
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