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Abstract 
 

The aim of this essay is to examine if factors in an individuals search for an identity is one of the 
issues that can cause an eating disorder. This with the help of terms in Anthony Giddens 
structural theory. We also want to understand women who had eating disorders and there 
subjective experiences. We have studied the following issues: 
 

 Why does a young woman develop an eating disorder? 
 Are there factors in the process of making an identity, that can cause eating disorders? 

            
Our main sources are to our analysis are data from four women, they are all in the age-group 24-
34 years. Our sampling-methods are recommendations from experts, and spreading thru mail, so 
called snowball sampling.  
 
To analyse our empirical findings we used Giddens structural theory. 
 
The result of the analysis shows that most of the interviewed has experienced a certain amount of 
outcast during their school years, the individuals has felt a pressure to fit, and to adjust their 
social identity. To succeed, they felt the need to change themselves and their appearance. To do 
so, they choose to go on a diet, which escalated to anorexia and bulimia.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är faktorer i själva identitetsskapandet som 
ligger bakom problematiken kring ätstörningar. Detta görs med hjälp av begrepp från Anthony 
Giddens struktureringsteori.  Vi vill även försöka förstå kvinnor som haft ätstörningar och deras 
subjektiva upplevelser utifrån deras värld och erfarenheter. De frågeställningar vi försöker 
besvara är: 
 

 Varför utvecklar en ung kvinna en ätstörning? 
 Finns det faktorer i identitetsskapandeprocessen som kan orsaka en ätstörning? 
 

Vi utgår från insamlad data från fyra respondenter i åldrarna 24-34 år. Samtliga respondenter är 
kvinnor. Som urvals metod har rekommendationer från ”erfarna experter” sam t m ailspridning 
använts, så kallad snöbollsurval. 
 
För att analysera det empiriska materialet har vi använt oss av Giddens strukturerings teori. 
 
Resultatet av analysen visar att merparten av respondenterna har upplevt ett visst mått av 
utanförskap under sin skolgång, individerna har känt press på sig att passa in, att anpassa sin 
sociala identitet. För att lyckas med detta har de känt att de måste förändra sig själva och sitt 
yttre. För att förändra det yttre har de valt att banta, en bantning som sedermera slog över i ett 
maniskt beteende som ledde till anorexi eller bulimi.  

 
 
 
 
 

Nyckelord: ätstörningar, identitet, anorexi, bulimi.
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1 Inledning 
 
Dagens samhälle är mer komplicerat och svåröverskådligt än gårdagens. Vi lever i ett 
informationssamhälle där vi har tillgång till en allt mindre andel av mänsklighetens samlade 
kunskaper än någonsin, trots att det produceras mer information än någon gång tidigare i 
människans historia. Den enskilda individens möjlighet till överblick över allt som händer är 
liten, trots ett jättelikt utbud av information i TV, radio, tidningar, böcker och nu senast, Internet. 
Mitt i detta jättelika informationsflöde blir den enskilde individen lätt ensam och isolerad. De 
viktiga besluten fattas långt borta från oss, trots att vi kan ta del av besluten direkt via massmedia 
har vi liten möjlighet att påverka eller ingripa. Vi blir alla mer eller mindre offer för en 
utveckling som vi inte kan inverka på eller ha uppsikt över.  
 
Kanske är det här, i den allmänna kampen om kontroll över tillvaron och i strävan efter att finna 
sin egen identitet i den mångfald som samhället erbjuder, som vi kan hitta en förklaring till 
anorexi och bulimi. Att ha kontroll över den egna kroppen kan ge individen en känsla av kontroll 
över tillvaron, samtidigt som det är ett försök till att anpassa sig till några av de ideal som präglar 
våra liv. Att ha kontroll över kroppen kan vara ett sätt att försöka finna något att hålla fast vid, i 
en värld av valmöjligheter. Både nutidsmänniskan i allmänhet och hetsätaren/anorektikern strävar 
efter att ha kontroll. Kontroll av den tillvaro vi lever i, den tillvaro som inte är möjlig att 
kontrollera. Att äta handlar alltså inte bara om att ge kroppen näring. Mat kan också stå för starka 
känslor, gemenskap, tröst, maktkamp och en rädsla att gå upp i vikt. 
 
Vi har aldrig varit fetare än vi är i dagens samhälle, ändå tvångsmatas vi med anorektiska 
modeller i det ständiga flödet av reklam. Måtten på utvikningsflickor i herrtidningar har sedan 
1950-talet visat en tydlig tendens –  flickorna blir smalare för varje år. En sammanställning av 
kroppsmåtten hos vinnande Fröken Sverige från 1951 till 1981 visade samma sak, smalare och 
smalare. Fröken Sverige av 1951 var 171 cm lång och vägde 68 kg. De åtta Fröken Sverige-
kandidaterna 1981 var i genomsnitt 172 cm långa och vägde i genomsnitt 54 kg. 
(http://www.medivia.se/AN/teorier.htm hämtat 060427).  
Enligt Anthony Giddens så fattar vi beslut om vad vi skall äta eller dricka eller vad vi inte skall 
äta eller dricka, eller kanske till och med låta bli helt och hållet, vid åtskilliga tillfällen under en 
dag. Valet är ditt, du är chef över din egen kropp (Giddens 1997:97).  
”D u är din egen lyckas sm ed” 
 

1.1 Bakgrund 
 
Bakom de olika formerna av ätstörningar, anorexi nervosa och bulimi, finns en mängd 
bakomliggande omständigheter. Att ha misslyckade bantningsförsök med sig i bagaget kan vara 
utlösande faktorer. En störd kroppsuppfattning är ett vanligt symptom (Nerikes Allehanda, 
20060508).  
 
Att fasta och neka sig själv mat är inget nytt påfund utan har länge förekommit i religiösa 
sammanhang och återfinns i många olika kulturella miljöer. I det medeltida Europa sökte 

http://www.medivia.se/AN/teorier.htm%20h�mtat%20060427


  
 - 2 - 
 

människor frälsning genom långvarig fasta. Speciellt kvinnor uppnådde helighet genom fasta.  
Detta fenomen finns dokumenterat genom uppteckningar om kvinnliga helgon, som mottog 
andens nådegåvor genom att fasta regelbundet. Läkare på 1600 och 1700-talet kallade detta för 
anorexia mirabilis, vilket betyder aptitlöshet uppväckt av mirakel. Anorexia mirabilis är inte 
detsamma som anorexi nervosa, det första var inte något specifikt för tonårsflickor och var inte 
heller kopplat till det kroppsliga dyrkandet som anorexi nervosa är. Det handlade snarare om att 
söka det högre värdet genom att övervinna den sensuella aptiten.  Fenomenet anorexi nervosa 
blev känt först som  ”fastande flickor” i slutet av 1800 -talet. Detta blev dock inte ett utbrett 
fenomen förrän bantning, i ordets snäva mening vuxit fram under 1920-talet och fram till idag. 
Det var också under 1920-talet som begreppet bantning kom att kopplas till viktkontroll och 
självreglering av hälsan. Under de tre första decennier av 1900-talet försvann den tidigare 
kopplingen mellan korpulens och välstånd och kvinnor började intressera sig för sin vikt på ett 
annat sätt än män.  Under denna epok accelererade produktionen av livsmedel vilket medförde ett 
större utbud av matvaror att välja bland (Giddens 1997:128).  
 

A tt ”banta” i ordets sn äva m enin g är bara en  kon kret fram trädelse form  av ett betydligt m er om fattande 
fenomen: dyrkandet av kroppsregimer som ett medel att reflexivt påverka självets projekt (Giddens 
1997:129) 
 

Anorexi kan förstås som en konsekvens av uppfattningen att det är individens behov och ansvar 
att skapa och upprätthålla en viss självidentitet (Giddens 1997:129).  
 
 

1.1.1 Fakta  
 
Anorexi kännetecknas av en vikt som är så låg att normala biologiska funktioner inte kan 
upprätthållas och man börjar svälta. Gränsen för detta brukar dras när kroppsvikten är mindre än 
85 procent av den kroppsvikt som kan förväntas av personer av samma kön och ålder. För att 
lättare kunna fastställa gränsen beräknas vikten i förhållande till kroppslängd med hjälp av body 
mass index, BMI. Normalt BMI är 20-25. Det råder en viss oenighet bland forskare om precis 
vart man ska dra gränsen för sjukligt låg vikt, men de flesta forskare drar viktgränsen för anorexi 
vid ett BMI på 18. Om till exempel en tonårsflicka är 1,50 meter lång går viktgränsen för anorexi 
vid 41 kg. Om man är 1,75 meter lång går gränsen vid 55,7 kg. 
(http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=17745&PreView= hämtat 060517) 
 
 
Bulimi kännetecknas av återkommande perioder av hetsätning, enligt de formella medicinska 
kriterierna minst två gånger i veckan under tre månader. Dessutom försöker man minst lika ofta 
kompensera för hetsätningen genom att kräkas, använda laxermedel eller andra läkemedel, 
motionera överdrivet mycket eller fasta. Självkänslan är starkt beroende av kroppsformen och 
vikten. 
(http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=17093&PreView= hämtat 060517) 
 
 
 

http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=17745&PreView
http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=17093&PreView
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1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är faktorer i själva identitetsskapandet som 
ligger bakom problematiken kring ätstörningar. Detta görs med hjälp av begrepp från Anthony 
Giddens struktureringsteori.  Vi vill även försöka förstå kvinnor som haft ätstörningar och deras 
subjektiva upplevelser utifrån deras värld och erfarenheter. 
 
 

1.3 Frågeställningar 
 

1. Varför utvecklar en ung kvinna en ätstörning?  
2. Finns det faktorer i identitetsskapandeprocessen som kan orsaka en ätstörning? 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Även om ätstörningar i dagens samhälle även drabbar män i allt högre grad har vi valt att 
avgränsa oss till att enbart intervjua kvinnor. Detta har vi valt att göra eftersom det är ett mer 
utbrett och rotat fenomen bland kvinnor. För att avgränsa ytterligare har vi valt att endast 
behandla anorexi nervosa samt bulimi, då de är de allvarligaste formerna av ätstörningar.  
 
 

1.5 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med ett första och inledande kapitel där inledning, bakgrund, syfte, 
frågeställningar och avgränsningar redogörs. 
Därefter följer kapitel två där den kvalitativa metod och tillvägagångssätt som använts för denna 
uppsats redogörs.  
Sedan följer kapitel tre som ger en redogörelse för tidigare forskning. 
Kapitel fyra består av den teori som uppsatsen bygger på. 
I följande kapitel presenteras resultatet av intervjuerna, vilket följs av analysen som återfinns i 
kapitel sex. 
Slutligen avslutas uppsatsen med en diskussion kring resultatet av analysen. Diskussionen 
återfinns i kapitel sju. 
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2 Metod 
 
Som samhällsforskare måste vi förhålla oss till en värld som redan är tolkad av de sociala 
aktörerna själva. Det vill säga att aktörerna själva har en uppfattning om och tillskriver sig själva 
och sina handlingar mening. Vår ansats är hermeneutisk, en grundtanke inom hermeneutiken är 
att de bakgrundskunskaper vi har med oss avgör vad som blir förståeligt eller inte. Vår 
förförståelse är alltså nödvändig för att förståelse överhuvudtaget ska vara möjlig (Gilje, Grimen, 
1992:181ff). Eftersom problematiken kring ätstörningar var ett för oss okänt område, skaffade vi 
oss förkunskaper genom litteraturstudier. Eftersom vi i denna uppsats inte är ute efter 
generaliserbarhet, utan ämnar söka förståelse för den enskilde respondentens situation, har vi valt 
att nå empirin genom en kvalitativ respondentintervju, samt samla in data via frågeformulär med 
hjälp av mail. Intervjun är det bästa sättet och kanske det enda sättet för att få reda på vad någon 
vet och vad någon tänker och därigenom nå den underliggande kunskapen (Merriam, 1994:100) 
Kvalitativ metod syftar till att undersöka fenomens innebörder och egenskaper, inte dess 
omfattning, såsom kvantitativ metod arbetar (Svensson, Starrin, 1996:53f). 
 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
 

2.1.1 Urval 
 
Eftersom det ämne vi valt är ett, för respondenterna, känsligt område var det vissa problem med 
att få tag i personer som var villiga att ställa upp på intervju. Vi valde att ta kontakt med 
institutioner som tillhandahåller hjälp för människor med ätstörningar, detta gjordes via mail. På 
flera ställen fick vi nekande svar men på ett fåtal ställen fick vi jakande. Denna urvalsstrategi är 
ett sorts urval baserad på reko m m endationer från ”erfarna experter” (Merriam 1994:62). Efter 
fortsatt kontakt via mail bokade vi tid och datum för en djupintervju med en person som ville 
träffa oss. Vi hade bokat två djupintervjuer, men en av dessa efterfrågade intervju via mail. Under 
djupintervjun vi genomförde blev vi erbjudna hjälp att få kontakt med fler personer som skulle 
kunna tänkas ställa upp på att svara på ett frågeformulär via mail. Hon kontaktade personer som 
skulle passa som respondenter. Tre personer ställde upp på detta arrangemang. Sammanlagt 
genomförde vi en intervju och tre har vi haft kontakt med via mail. Vårt urval blev en form av 
mailspridning via de kontakter vi redan knutit, så kallat snöbollsurval (Bryman, 2004:100). 
 
  

2.1.2 Intervjuguide 
 
Vår intervjuguide till djupintervjun är av den halvstrukturerade typen. Med detta menas att vår 
intervjuguide innehåller en översikt över de ämnen som kommer att tas upp under intervjun, och 
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att den innehåller förslag till frågor. Beroende på hur intervjun utvecklar sig, kan dessa teman och 
frågor flyta samman och ger oss en möjlighet att ställa följdfrågor, samtidigt som intervjuguiden 
ger oss ett riktmärke att hålla oss till genom intervjun (Kvale, 1997: 117, 121).  Vissa av de 
öppna frågorna har ställts till samtliga respondenter men vi har även lämnat fältet öppet så att nya 
insikter och ny information kan komma fram (Merriam 1994:88f). Efter djupintervjun anpassades 
intervjuguiden till ett frågeformulär via mail. 
 
 

2.1.3 Intervjutillfället 
 
Vi hade sammanlagt fyra respondenter, varav en var en djupintervju. Vi genomförde intervjun på 
ovan nämnda sätt. För att få en så avslappnad intervju som möjligt valde vi att genomföra 
intervjun på ett ställe som respondenten valt i samråd med oss. Detta för att det skulle vara en så 
neutral miljö som möjligt samtidigt som det inte skulle finnas störande moment i omgivningen 
som kunde påverka intervjusvaren. Platsen valdes för att respondenten skulle känna sig så 
bekväm som möjligt (Esaiasson, 2004:294). Vi inledde intervjun med att fråga om det var i sin 
ordning att använda bandspelare för att banda intervjun. Detta godkändes av respondenten. Vi 
valde att banda intervjun för att underlätta vårt analysarbete, då inspelningen möjliggör att vi kan 
gå tillbaka i materialet, minskar det riskerna för att vi missar väsentliga delar till analysen och vår 
analys blir så sanningsenlig som möjligt. Efter intervjutillfället transkriberades den data vi erhållit 
under intervjun ut till skriftspråk. Alan Bryman beskriver att en bandspelare kan verka 
hämmande på intervjun (Bryman 2004:330). Detta har vi dock inte upplevt som ett problem. När 
intervjun startat var det viktigt för oss att upprätthålla en balans mellan å ena sidan visad respekt 
för vad respondenten säger och samtidigt inte missa tillfällen att ställa svårare frågor, som 
innebär att vi går djupare in i kontroversiella ämnen (Svensson, Starrin 1996:73f).  
 
Resterande data samlades in via mail. Vi hade kontakt med respondenterna via mail innan vi 
skickade iväg våra frågor. Och dessa svar analyserades sedan tillsammans med utskriften av 
djupintervjun. 
 
 

 2.1.4 Analysmetod 
   
Analyseringen av data startar redan under pågående intervju. Detta är enligt  Steinar Kvale det 
idealiska sättet att analysera kvalitativ data på. Vi följde delvis det arbetssätt som Per-Gunnar 
Svensson och Bengt Starrin tar upp i sin bok Kvalitativa studier i teori och praktik. Detta innebär, 
enligt bokens författare, att man börjar med att analysera en intervju som helhet och ta fram den 
övergripande strukturen hos intervjun. Därefter ska man enligt Svensson och Starrin analysera 
intervjuns beståndsdelar i ljuset av det preliminära resultatet som den första genomgången av 
intervjun visade på (Svensson, Starrin 1996:69). Detta gjordes genom att vi jämförde likheter och 
olikheter hos de fyra respondenternas svar och lyfte fram de, enligt oss, väsentligaste delarna av 
materialet Sedan analyserades dessa delar och helhet med hjälp av Giddens teoretiska begrepp 
samt med relevant tidigare forskning i åtanke. Därefter ska, enligt Svensson och Starrin, 
analyseringen ske som en växelverkan mellan dessa delar och helhet för att se om dessa förändras 
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i ljuset av varandra, vi har valt att belysa samt resonerar kring materialet och resultatet med hjälp 
av begrepp från Giddens strukturerings teori och tidigare forskning.  
 

2.2 Etiska överväganden  
 
Vi har utgått från Kvales etiska riktlinjer vad det gäller att försöka eliminera eventuella etiska 
problem. Den första riktlinjen kallas för informerat samtycke. Vi informerade respondenterna på 
förhand vad syftet med uppsatsen var. Vi förklarade redan vid första kontakttillfället vad vår 
uppsats skulle gå ut på och vi informerade även om att deltagandet var frivilligt. Vi informerade 
även våra respondenter om att deras utsagor skulle ändras så det inte stod uppenbart vilka vi 
intervjuat. Kvale tar även upp riktlinjen om konsekvenser för respondenter. I vår undersökning 
kan det vara svårt att förutse vad som kan komma upp under intervjuerna därför är det svårt att 
förutspå vad undersökningen kan få för konsekvenser för respondenterna. Vi har försökt att vara 
så tillbakadragna som möjligt under intervjun för att vår roll som forskare inte skall komma att 
inverka på resultatet på något sätt (Kvale1997: 107ff). 
 
 

2.3 Reliabilitet & validitet  
 
Extern reliabilitet innebär att studien skall vara replikerbar för andra forskare (Bryman 
2004:273). Då det är omöjligt att frysa en social kontext och de omständigheter som råder vid ett 
visst studietillfälle, gör att det är svårt att helt kopiera studien. Därav är vår externa reliabilitet 
låg. Vad det gäller den interna reliabiliteten handlar den om hur forskarlaget har valt att tolka 
empirin och om dessa tolkningar överensstämmer med varandra (Bryman 2004:273). Då vi valde 
att läsa igenom utskrifterna av intervjuerna var för sig och sedan diskuterat innehållet 
tillsammans, anser vi att vår interna reliabilitet är hög.  
 
Extern validitet innebär huruvida resultaten går att generalisera till andra situationer och sociala 
miljöer (Bryman 2004:539). Vårt arbete har, enligt oss, en relativt låg extern validitet då 
resultaten är våra respondenters egna upplevelser och dessa inte kan sägas vara generaliserbara 
till en större population. 
Den Interna validiteten handlar om huruvida vald teori är adapterbar på det empiriska materialet i 
en vetenskaplig undersökning (Bryman 2004:273).  Den teori vi valt för att analysera det 
empiriska materialet vi fått fram genom vår undersökning, anser vi vara applicerbar. Således 
torde den interna validiteten vara hög.  
 
 

2.4 Metoddiskussion  
 
En invändning som finns mot den kvalitativa forskningen är att den inte är valid, eftersom den 
förlitar sig på subjektiva intryck (Kvale 1997:261). Då vi inte är ute efter att generalisera, utan 
vill komma åt just de subjektiva intrycken vad gäller ätstörningar och identitetsskapande passar 
en kvalitativ forskningsansats vår uppsats syfte.   
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Då vi inte fick tag i fler respondenter kan det föreligga vissa brister i vårt arbete. En intervju kan 
inte relateras till en hel population, ju fler intervjuer desto bättre. Detta är kritik som vi är 
medvetna om men med den tid som fanns till vårt förfogande, inte haft möjlighet att åtgärda. Det 
kan även ses som en brist att vi genomfört datainsamling via mail då detta gjort att vi inte har 
möjlighet att registrera till exempel kroppsspråk. Inte heller ges samma möjlighet till följdfrågor i 
denna form av datainsamling som i en djupintervju. Detta kan ha påverkat resultatet, vilket vi har 
haft i åtanke vid analyseringen. Vi finner dock att vi har fått fram intressanta svar på 
frågeformulären via mail. 
Vi är också medvetna om att vissa frågor under intervjun kan ha varit ledande, detta kan 
emellertid ha medfört att vi fått intressant information om respondentens situation som inte skulle 
ha framkommit annars. Vi är dock medvetna om att dessa ledande frågor kan påverka svaren. 
(Kvale 1997:145f)   
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3 Tidigare forskning 
 

 
När man äter njuter man. Och njutning är något förbjudet. En njutande människa lever för livet självt. Hon är en 
lycklig människa. En bra människa, helt enkelt. En människa som får ta plats i den här världen. Samtidigt sprider 
samhället med veckotidningarna som härförare budskapet smal = vacker. En smal människa visar prov på 
disciplin och ordning. Hon är duktig, duger, ja hon är någon (Birgitta Meurling (red.) 2003:9). 

 
 I den tvärvetenskapliga boken Varför flickor? skriver bland andra Birgitta Meurling om varför 
flickor i så mycket högre grad än pojkar drabbas av ätstörningar. Författarna utgår ifrån att 
kroppen på olika sätt är föremål för kontroll. Det kan vara extern kontroll såsom normer och 
regelverk. Eller så kan den vara internaliserande och självpåtagande. Mellan dessa kontroller 
förekommer ofta ett samspel. Oavsett hur kontrollen bemäktigar sig, är den socialt och kulturellt 
betingad. En följd av detta, hävdar Meurling, är att tonåringar i dagens samhälle kan uppleva 
skuld, i samband med övervikt. Dessa skuldkänslor kan komma från en känsla av brist på korrekt 
kosthållning. Följden av detta kan bli att övervikten betraktas som ett personligt misslyckande 
och antyder en dålig karaktär. Detta är en konsekvens som endast finns i de sammanhang där mat 
finns i överflöd och är möjlig att välja bort. Där svält råder skulle ett sådant val vara otänkbart 
(Meurling (red.) 2003:9ff).  Författarna menar att det inte är alltid man får veta hur sjukdomen 
bryter ut men ofta tycks upprinnelsen vara att den unga flickan och hennes kamrater diskuterar 
sitt utseende och anser att de borde banta några kilo. D et hela börjar alltså so m  en ”vanlig” 
bantning i några fall redan i låg- och m ellanstadiet. E n ”vanlig” bantning som kan urarta till ett 
m aniskt ”bara ett kilo till” – tankemönster (Meurling 2003:24).  
 
Enligt Meurling är en vanlig bild vi västvärlden matas med, den stereotyp att kvinnan ska se ut 
som en barbiedocka och att mannen ska vara macho. Omedvetet tar vi in detta budskap om att vi 
blir älskade om vi blir smala, vackra och framgångsrika (Meurling 2003:32). Den slanka kroppen 
har således företräde framför den mer korpulenta. Kroppen är inte bara ett fysiskt element utan 
också något en individ har, som kan formas in i ett kulturellt sammanhang. 
 
 I vår tid är kroppen en del av individens personliga kvalifikationer och därför en signal till 
omvärlden om vem han/hon är, detta säger Sascha Qvorturp i samma bok, Varför flickor? Därför 
måste man, enligt författaren lägga ner m ycket tid på att hålla kroppen i ”trim ”, så att m an inte 
plötsligt faller utanför de rådande normerna. För många unga kvinnor är mat makt och kroppen 
den viktigaste identitetsfaktorn (Qvortrup, 2003:71f). I sitt förhållande till mat väljer individen 
sin livsstrategi –sin identitet. Kontrollen av livsstrategin kan ta sig i form av ytterligheter, vilket 
kan leda till en förvrängd självbild, eftersom spegeln och vågen förvränger sanningen (Qvortrup 
2003:74).  
 
Barbro Thurfjell hävdar, i ovannämnda bok, att flickor är särskilt sårbara därför att det finns en 
förväntan på deras beteende. Enligt den traditionella kvinnligheten ska flickor rätta sig efter 
andra, göra andras behov till sina egna och definiera sig själva genom dem hon hör ihop med. 
Thurfjell menar vidare att i de perioder när döttrar oftare förväntas göra andra val än sina mödrar, 
tycks ätstörningarna bli vanligare. Detta menar hon kan tyda på negativa eller motstridiga känslor 
inför att växa upp till kvinna. Det finns också belägg, för att flickor och kvinnor, i högre grad än 
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pojkar och män värderas utifrån om deras kroppar och utseende överrensstämmer med samhällets 
skönhetsideal. Vidare hävdar hon att flickor socialiseras till att tro att kontroll över kropp och 
utseende leder till framgång även på andra livsområden (Thurfjell, 2003:135ff). 
 
Etnologen Anne-Marie Palm diskuterar i boken Kroppens tid kring ämnet om kvinnans kamp mot 
kroppen. Hon hävdar att vi i dag möts av en idealisering av den avmagrade kvinnokroppen. Alla 
antydningar till fett på kroppen startar alarmklockor och ger tecken om ett begynnande förfall av 
kroppen som resultat av individens slöhet. Sjukdomar som anorexi och bulimi kan ses som 
extrema reaktioner på samhälleliga problem och kulturella ideal. De kan lära oss något om de 
konflikter som unga kvinnor ställs inför i dagens samhälle (Palm, 1996:128). 
 Hon påpekar vidare att det hos dagens västerländska människa finns en splittring mellan å ena 
sidan kroppens överlevnadsinstinkter, ät när du är hungrig och sov när du är trött, och det synsätt 
där kroppen är ett medel för att nå framgång. Detta märks framförallt i reklamens värld, menar 
Palm, där det övervägande är smala, lyckligt leende modeller som visar upp en eller en annan 
mer eller mindre nyttig produkt (Palm 1996:135ff).  
 
Vi befinner oss vid en tidpunkt, där kvinnan har en möjlighet att kontrollera sin egen kropp som 
saknar motstycke i historien. De kan själva bestämma när och om de vill skaffa barn och de är 
inte beroende av männens försörjning som tidigare. Trots denna frihet koncentreras mycket av 
kvinnans uppmärksamhet på hur hon ska kontrollera den egna kroppen. Kvinnor jämför sig med 
idealen i massmedier samt med andra kvinnor, de gör sig själva och andra till föremål för 
objektiverande, värderande blickar (Palm 1996:135ff).  
 
Ätstörningar är enligt Palm ett fenomen som förekommer i alla samhällsskikt och åldern för att 
utveckla ätstörning kryper allt längre nedåt, allt fler mödrar lever med viktproblem och unga 
tjejer utsätts för samma massmediala tryck som äldre. Hela vår kultur genomsyras av ett 
problematiskt förhållande till mat. Enligt Palm påverkas vi av medierna, att kontrollera hur 
mycket fett vi får i oss, hur mycket fibrer vi äter, hur många kalorier vi stoppar i oss. Vi ställs 
hela tiden inför nya mirakelkurer för att gå ner i vikt, ofta i direkt anslutning till att badsäsongen 
skall ta fart eller precis efter jul (Palm 1996:150f). 
  
I Ätstörningarnas hemliga språk vill Peggy Claude-Pierre avliva de, enligt författaren, utbredda 
myter och missuppfattningar som finns om ätstörningar (Claude-Pierre, 1997:12). I det kapitel 
där hon vill förkasta myterna resonerar hon om den skillnad som är mellan dagens samhälle och 
dess slankhetsideal och att svälta sig själv till döds. Hon frågar sig varför den som drabbats av 
ätstörning inte nöjer sig med att bli smal utan svälter sig till den grad att de blir utmärglade. Hon 
påpekar att ätstörningar i sin mest extrema form är en form av utdraget självmord. Vidare menar 
Claude-P ierre att istället för att se ”superm odellsyndro m et” som  en orsak till ätstörningar ska det 
hellre ses som en möjlig utlösande faktor. Istället är det en önskan om att uppnå perfektion som 
är den bakomliggande orsaken. Vidare menar hon att medier glorifierar perfektion och skönhet 
vilket bidrar till kvinnors känsla av olycksalighet över sin ofullkomliga kropp (Claude-Pierre 
1997:76f). Resonemanget hon för är att människor inte alls, trots det som ofta beskrivs, har dålig 
självkänsla. Utan en avsaknad av självuppfattning och identitet, bortsett från de förväntningar de 
tror finns på dem (Claude-Pierre 1997:54).  

Eftersom det negativa tankemönster leder till ständigt kaos försöker den som drabbats av ätstörningar att gripa 
tag i allt som kan ge henne någon struktur. Tyvärr misslyckas hon ofta kapitalt då hon inte har något nyanserat 
perspektiv att utgå ifrån. Samhället misstolkar ofta denna önskan att skapa ordning som ett försök från den 
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drabbades sida att kontrollera människorna i sin omgivning. Samhället inser inte att hon kämpar för att finnas till 
i världen eftersom hon inte har någon personlig identitet förutom som den som misslyckats med att skapa den 
perfekta världen för andra (Claude-Pierre 1997:55). 

 
Kontrollerande beteenden kan ses som ett barns försök att skapa en struktur för sig själv. Intresset 
människor med ätstörningar har om mat och tiden de ägnar åt att tänka på mat är enligt Claude-
Pierre, en längtan efter mat eftersom de fysiologiskt sätt svälter. Vidare menar hon att när 
personen med ätstörningen lagar mat åt andra är det inte en demonstration av kontroll utan 
snarare över att de inte är värda att vara normala människor.  Till skillnad från normala bantare, 
där viktminskning kan betraktas som en framgång, är en anorektikers viktnedgång motsatsen till 
framgång, trots vad anorektikern tror. Hon menar att dennes viktnedgång är ett omedvetet 
accepterande av att denne misslyckats, vilket innebär att de ger upp rätten att leva (Claude-Pierre 
1997:91f). 
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4 Teori 
 
Sociologen Anthony Giddens har utvecklat en teori om modernitet, identitet och socialt 
vardagsliv, denna har namngetts struktureringsteorin. Teorin ifråga grundar sig på antagandet om 
att människans förmåga att själv kunna reflektera och reglera sina handlingar. Han pekar även på 
att människan kan förklara varför hon handlar på olika sätt. Medvetna handlingar kan dock leda 
till oavsedda konsekvenser, då det finns faktorer som människan inte kan kontrollera eller 
påverka (Johansson, 2003:420). Med detta menas att en individ vet att sättet hon handlar på 
kommer att få ett antal konsekvenser, men de avsedda handlingarna kan också få oavsedda 
konsekvenser (Lundin, 2004:50ff). 
Enligt Giddens lever vi idag i ett ”skenande sam hälle”. M ed detta m enas att vi lever i en värld av 
nya risker och en högre grad av osäkerhet. I det moderna samhället saknas de mönster som 
traditioner och seder tidigare utgjorde och som skapade en trygghet för individen.  Detta skapar 
ett kaos, Giddens refererar i detta fall till Ulrich Becks idéer om risksamhället. När man lever i en 
värld av snabba förändringar, tenderar vi att influeras av människor vi aldrig möter ansikte mot 
ansikte. Att leva i en informationsålder innebär, skriver Giddens, i boken Sociologi, en ökad grad 
av social reflexivitet. Termen står för kopplingarna mellan kunskap och socialt liv, den kunskap 
som fås av samhället kan påverka hur man agerar i detta samhälle (Giddens 2003:564). Att det 
moderna livet präglas av en hög grad av reflexivitet, betyder att vi som människor ständigt måste 
tänka över de omständigheter i vilka vi lever våra liv (Giddens 2003:548). 
Tidigare när samhället var mer styrt av seder och traditioner, behövde människor bara följa 
etablerade sätt att handla utan att reflektera speciellt mycket över det. Idag är många av dessa, 
tidigare förgivet tagna, aspekter av livet något som människan måste besluta om (Giddens 2003: 
548).  
 
Det har skett en förändring i det sätt som identiteten skapas om man tittar på det traditionella 
samhället och det moderna. I det traditionella samhället var det fasta nedärvda faktorer som 
styrde identitetsutvecklingen. En individ formades främst av vilken klass eller nationalitet de 
tillhörde.  Idag är identitetsskapandet mindre stabilt. Individerna förflyttar sig i samhället på ett 
annat sätt än vad som gjordes i det traditionella samhället. Det som samtidigt har brutit oss loss 
från de tidigare sammansvetsade och delvis homogena samhällena, har samtidigt skapat en större 
osäkerhet hos individen. Allt fler faktorer spelar in i dennes identitetsskapande. Idag har vi 
oanade möjligheter att skapa oss själva och våra identiteter. Vi kan själva bestämma vad vi vill 
bli. Det som har hänt, i och med att de trygga vägvisarna i det traditionella samhället har 
försvunnit, är att den sociala världen ställer oss inför en mängd valmöjligheter men vi får ingen 
tydlig antydan om hur vi ska göra dessa val. Den moderna världen tvingar individen att finna sig 
själv och göra detta till största delen på egen hand (Giddens 2003:44) 
 
 

4.1 Socialisation 
 
Socialisation är det skeende där barn eller andra nya medlemmar i ett samhälle lär sig den livsstil 
som hör till ett specifikt samhälle. Detta är ett viktigt led för överföring av kulturen från en 
generation till en annan. Ett människobarn skulle inte överleva sina fyra kanske fem första år, 
utan hjälp från sin omgivning, och det är genom denna som barnet lär sig vad som är lämpligt 
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beteende. Det är den process där barnet stegvis blir medvetet och skaffar sig kunskaper och 
färdigheter som passar in i den kultur i vilken han eller hon fötts in i. Denna process binder 
således olika generationer till varandra. Socialisationen skall uppfattas som ett livslångt förlopp 
varigenom det mänskliga beteendet kontinuerligt formas utifrån det sociala samspelet. Det är de 
sociala processer varigenom barnet utvecklar medvetenhet om sociala normer och värden och 
uppnår ett jagmedvetande. Även om socialisationsprocesserna är särskilt viktiga under 
barndomen fortsätter de att styra och förändra oss under hela livet. Inga människor går fria från 
de reaktioner som andra personer runt omkring dem uppvisar (Giddens 2003:567). 
 
Socialiseringsprocessen delas in i två faser. Den primära socialisationen sker under barndomen 
och är den mest intensiva inlärningsperioden i en människas liv. Det är här ett barn lär sig att 
behärska språket och de grundläggande beteendemönster som ligger till grund för framtida 
inlärning. Familjen är de viktigaste förebilderna i denna fas. Den sekundära socialisationen startar 
efter den tidigaste barndomen och fortsätter livet ut. Familjen som tidigare varit de viktigaste 
förebilderna, får nu dela ansvaret med bl.a. skolan, vänner och massmedia. Det sociala samspelet 
i dessa kontexter hjälper individen att lära sig de riktlinjer, uppfattningar och värderingar som 
utgör mönstret i det aktuella samhället (Giddens 2003:42f) Genom socialisationen får individen 
lära sig sociala roller. Med detta menas socialt definierade förväntningar som en individ i en viss 
social position uppfyller. Socialisationen är en process som individen själv kan styra och forma. 
Individen kan själv styra över hur hon väljer att använda de kunskaper och färdigheter som 
tillägnats henne genom socialisationen.  Individen lär sig att anta vissa sociala roller genom en 
ständig samspelsprocess med sin omgivning (Giddens 2003:43). 
 
 

4.2 Ontologisk trygghet 
 
Enligt Giddens finns det ett intimt samband mellan ångest, tillit och det reflexiva utformandet av 
vardagsrutiner. En stor del av de ritualer och beteenden som karaktäriserar vardagslivet kan ses 
som mekanismer för att hantera ångest dvs. den ontologiska tryggheten. Ångesten är relaterad till 
den i det moderna samhällets ökade individuella frihet att själva forma och skapa en identitet. 
Mer specifikt handlar människors ångest om en förmåga eller oförmåga att upprätthålla en 
reflexiv tro på den av individen oberoende existensen av signifikanta personer, fysiska objekt och 
miljöer. Ontologisk trygghet uppnår man genom att man mer eller mindre utformar svar på vissa 
grundläggande extensiella frågor (Johansson 2003:439f). 
 

Den grundläggande tilliten fungerar som ett känselspröt i förhållande till risker och faror i de omgivande 
handlings - och interaktions miljöerna. Det är det huvudsakliga underlaget för bildandet av en skyddande sköld 
eller kokong, vilken alla normala individer bär med sig och med vars hjälp de förmår att hantera olika svåra 
situationer i vardagslivet (Johannson 2003:439)  

 
Den ontologiska tryggheten byggs upp av en grundläggande tillit under spädbarnsåldern och kan 
ses so m  en psyko logisk skyddshinna. T illiten växer fram  geno m  vad D  W  W innicott kallar ”det 
potentiella rum m et” och bygger på det band so m  finns m ellan det lilla barnet och de omgivande 
om sorgspersonerna även när de är åtskilda.  ”R um m et” ger barnet tryggheten att ta steget ut m ot 
den okända o m givande världen sam tidigt som  det i ”rum m et” finns rutiner och vanor som  skapar 
trygghet. Att världen runt omkring förändras är något som kan vara en källa till ångest, dessa 
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rutiner och vanor skapar en motvikt till denna ångest (Giddens 1997:51ff).  
Den tillit som barnet under normala förhållanden känner för sina omsorgspersoner kan enligt min mening 
betraktas som en sorts emotionell vaccinering mot existentiell ångest –  ett skydd mot framtida hot och mot faror 
som gör att individen kan bevara hopp och mod i vilka förskräckliga situationer hon eller han än kan hamna 
senare i liv. (Giddens 1997:52). 
 

Den ontologiska tryggheten kännetecknas av en känsla hos individen, allt som händer följer ett 
visst mönster som gör att människan kan känna sig trygg (Giddens 1997:51ff). En brist i den 
ontologiska tryggheten medför en mer lättpåverkad attityd och sårbarhet för den information som 
individen mottar från bland annat media. Rädslan och tvivlet att välja fel i det stora utbud som det 
senmoderna samhället erbjuder mildras om den ontologiska tryggheten är bevarad. Den skyddar 
mot det extrema tryck som det senmoderna samhället ställer på individen (Giddens 1997:52ff).  
 
Genom att individen hela tiden måste göra val i sitt vardagliga liv, så väljs automatiskt någonting 
annat bort. Detta gör att individen ständigt väljer bort potentiell störande information. Genom att 
undvika denna typ av information är en del av den skyddshinna som bidrar till att upprätthålla 
den ontologiska tryggheten. Att välja bort information kan ses som en styrka men även som en 
svaghet då det gör att individen kan fastna i samma tankebana och ha svårt att ta in nya idéer, 
medan det kan vara en styrka att selektivt kunna välja bort det som kan vara skadligt (Giddens 
1997: 223). 
 
 

4.3 Reflexivitet 
 
Enligt Giddens kan den senmoderna människan ses som en varelse som ständigt arbetar med att 
skapa en berättelse om sig själv. När han omnämner självet som ett reflexivt projekt menar han 
att individen ständigt reviderar sin självberättelse. Individen väljer vem hon vill vara och vem 
hon vill att andra ska se henne som. Detta i sin tur baseras på en rad beslut som individen fattar 
utifrån kunskap och erfarenheter som hon själv möter och påverkas av. Kontentan av självets 
reflexiva projekt handlar om människans skapande och upprätthållande av identitet och 
självkänsla. Individen är medveten om sin livssituation och har möjlighet att aktivt påverka sin 
framtid (Giddens 1997: 220). 
 
 

4.4 Livsstil 
 
 Livsstil är mer eller mindre en integrerad uppsättning praktiker som en individ följer, inte bara 
därför att sådana praktiker tillfredställer nyttobehov, utan därför att de ger en materiell inramning 
till en speciell berättelse om självidentiteten (Giddens 1997:101). 
Beslut som fattas av individer rörande konsumtionen av varor, tjänster och kultur kan 
sammanfattas som livsstilsval. Många sociologer anser sådana livsstilsval vara en viktig spegling 
av klassposition (Giddens 2003:560). 
 
En stor del av det moderna samhället förutsätter att individen gör egna val vad det gäller att 
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utforma sin egen livsstil och livsplan. Giddens använder sig av begreppet livsstil för att beteckna 
de olika kluster av beteenden och rutiner och vanor som individen utvecklar och kultiverar. Att 
individen själv i viss utsträckning väljer sin livsstil innebär inte enligt Giddens att faktorer som 
kön, klass, status och etnicitet är betydelselösa. Han pekar snarare på att man måste relatera dem 
till de ökade valmöjligheterna som den posttraditionella sociala terrängen bjuder (Johansson 
2003:437f). Livsstil är inte något som går i arv, utan något man lägger sig till med. Livsstilar är 
rutiniserade praktiker, där rutinerna införlivats i val av kläder, mat, handlingssätt och 
umgängesmiljöer. Alla val individen gör under en dag bidrar till att dessa rutiner följs. Alla dessa 
beslut en individ står inför dagligdags är inte bara beslut om hur man ska handla, utan också om 
vem man ska vara (Giddens 1997:102).  
 
Något som i hög grad påverkar individens val av livsstil är, att individen tvingas allt som oftast ta 
ställning till olika, oftast oeniga experters råd, om hur man skall leva sitt liv. En stor del av dessa 
influenser kommer från massmedia. Den ökande globaliseringen av medier har bl.a. inneburit att 
människor i allt större utsträckning kommer i kontakt med kulturer som de annars inte skulle ha 
kommit i kontakt med. Olika livsstilar kan snabbt röra sig till olika delar av världen, detta bidrar 
till att diffrensieringen av livsstilar ökar (Johansson 2003:438f). I det senmoderna samhället blir 
det allt viktigare för individen att välja livsstil och att utforma sina egna livsplaner. I det 
senmoderna samhället har det reflexiva utformandet av kroppen blivit en allt mer central del av 
en persons jagidentitet. Människor blir i allt större utsträckning själva ansvariga för hur de 
presenterar sina kroppar. Människan är, hävdar Giddens, i allt högre grad tvungen att själv 
designa sin egen kropp. Kroppsrörelser, stil och utseende är viktiga delar i den kontinuerliga 
konstruktionen av jagidentiteten (Johansson 2003:437f).  
 
 

4.5 Experter  
 
Något som i hög grad påverkar individens val av livsstil är, enligt Giddens, att individen tvingas 
allt som oftast ta ställning till olika, i allmänhet, oeniga experters råd om hur man skall leva sitt 
liv. En stor del av dessa influenser kommer från massmedia (Johansson 2000:439). Detta till 
skillnad från det förmoderna samhället då kunskap överfördes från generation till generation. 
Arbetsfördelningen i det senmoderna samhället har bidragit till att människor har olika uppgifter 
och kunskaper. Experter är individer som besitter mycket kunskap inom ett specifikt område och 
från vilken andra individer kan inhämta information som kan hjälpa dem i deras vardagliga liv. 
Experter finns inom de flesta områden, ett tydligt exempel på expert område är läkare. De flesta 
läkare får sin makt genom den kunskap de förväntas ha genom sin utbildning och titel (Giddens 
1997: 166). Att en individs ontologiska trygghet är intakt är en förutsättning för att förtroende för 
experter ska vara möjligt (Giddens 1996:88ff).  Ett dilemma i det senmoderna samhället, hävdar 
Giddens, är att det för en individ finns en mängd av experter att välja mellan. Detta medför att 
individen aktivt måste välja vem av experterna hon väljer att sätta sin tilltro till. Detta val är 
något som inte alltid är så självklart och enkelt (Giddens 1997: 172).  
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4.6 Identitet 
 
Självidentiteten är något som inte bara är givet som ett resultat av kontinuiteten i individens 
handlingssystem, utan något som rutinmässigt måste skapas och bevaras genom individens 
reflexiva handlingar (Giddens 1997:67). 
 
Vårt beteende påverkas således av den kulturella miljö vi föds in i och växer upp i. Det faktum att 
vi från det att vi föds till att vi dör interagerar med andra människor påverkar våra personligheter 
men socialisationen ligger även till grund för vår individualitet och frihet. Det är genom 
socialisationen som vi får vår identitet och vår förmåga till självständiga tankar och handlingar att 
växa fram (Giddens 2003:43). Generellt rör det som vi kallar identitet de uppfattningar en 
människa har om vem hon själv är och vad som är grundläggande och meningsfullt för henne. 
Dessa inställningar formas på grundval av vissa utmärkande egenskaper som är viktigare än 
andra källor till vad som anses vara meningsfullt för individen. De viktigaste identitetskällorna 
inrymmer kön, sexuell läggning, etnicitet och samhällsklass. Identitet är de skiljande drag eller 
egenskaper för en person eller grupp. Både individuell identitet och gruppidentitet följs av sociala 
”m arkörer” - för individens del är det oftast namnet som är en viktig del av individualiteten. Att 
vara ”svensk” är till exem pel ett namn eller en benämning som är viktig för gruppidentiteten. 
Social identitet innebär de drag eller egenskaper som andra personer tillskriver en individ 
(Giddens 2003:556). 
 
Det finns två typer av identitet. Den ena är social identitet och den andra är personlig identitet. 
Dessa två typer av identiteten är nära förknippade med varandra men de går att särskilja. Social 
identitet är de tecken som omgivningen tillskriver individen. Dessa tecken är det som gör att 
omgivningen kan beskriva vad individen är, samtidigt som det går att relatera individen till andra 
individer som har samma typ av kännetecken. Student, pappa, amerikan är exempel på sociala 
identiteter. De flesta individers sociala identitet inrymmer mer än ett attribut. En individ kan vara 
både studerande och pappa samtidigt. Multipla sociala identiteter visar att en människas liv består 
av många dimensioner. Där den sociala identiteten visar hur individen liknar andra, markerar den 
personliga identiteten det som skiljer individen från massan. Den personliga identiteten handlar 
om en utvecklingsprocess genom vilken vi definierar oss själva som unika varelser med unika 
band till omgivningen. Det är individens ständiga samspel med omgivningen som bidrar till att 
forma eller skapa dennes uppfattning om dem själva. Det är samspelet med det omgivande 
samhället som skapar individens personlighet och genom detta samspel kopplas individens 
personliga och offentliga sfärer samman (Giddens 2003:43f) 
 
 

4.7 Kroppen  
 
Giddens lyfter ofta fram kroppen som en viktig komponent i identitetsskapandet. Han menar att 
kroppen är ett handlingssystem som används i interaktionen med andra människor för att 
upprätthålla en känsla av självidentitet. Individens kropp är med andra ord en starkt bidragande 
del till känsla av självidentitet. Särskilt relevanta för självet och självidentiteten är aspekterna 
kroppens framträdande samt kroppens uppträdande och dessa präglas starkt av modernitetens 
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framväxt. Kroppens alla ytliga drag inklusive hur man klär sig och smyckar sig omfattar 
kroppens framträdande. Dessa är synliga för individen själv och för andra. De kroppsliga 
uppträdanden baseras på hur individen använder sina framträdanden i vardagliga sammanhang.  
Enligt Giddens omfattas kroppens framträdande av kroppslig omvårdnad. Med kroppslig 
om vårdnad m enas att m an hela tiden ”lyssnar till kroppen”, detta för att kunna till fullo uppleva 
njutningen av att ha en god hälsa och för att kunna fånga upp tecken på att det är något som inte 
stämmer. Genom kroppslig omvårdnad har individen makt över den egna kroppen. Makt över den 
egna kroppen kan hjälpa individen att återvinna eller förstärka framträdanden, genom att förstå 
hur kroppen fungerar och genom att övervaka dessa funktioner noga och uppmärksamt kan man 
hålla huden fräsch och kroppen slank. Giddens hävdar att kroppen blivit en del av modernitetens 
reflexivitet. Med detta menar han att olika kroppsregimer och fokus på individens ansvar för sin 
egen kropp har medfört att kroppen fått större uppmärksamhet (Giddens 1997:122ff). 
 
Vi blir ansvariga för våra egna kroppars utformning, och ju mer posttraditionella sociala kontexter vi befinner oss i, 
desto m er tvin gas vi ta detta an svar [… ] (Giddens 1997:126). 
 
De flesta människor upplever att det finns en viss enhet mellan kroppen och självet. Genom 
upplevelsen av kroppen kan självet sammanfogas till en integrerad helhet, vilket medför att 
individen kan säga ”här bor jag” (G iddens 1997:98). Människans jagidentitet och 
kroppsuppfattning är nära relaterade till den vardagliga sociala interaktionen. Om individen av 
någon anledning tappar kontrollen över den sociala interaktionen och förlorar kontrollen över 
kroppen kan detta leda till en utveckling av ett falskt jag. Kroppen är med andra ord inte en given 
biologisk enhet, utan något som ständigt omskapas och integreras i olika berättelser om jaget. Om 
människan av någon anledning misslyckas med att integrera sin kroppsuppfattning med en 
övergripande jagbild kan detta leda till psykiska störningar av olika slag. Giddens menar att det är 
först när människan lyckats integrera sin uppfattning av kroppen i en biografisk berättelse om 
självet, som de kan uppnå ett mer reflexivt förhållningssätt till sig själva och till sin omgivning 
(Johansson 2003:438).  
 
 

4.8 Anorexi Nervosa 
 
Anorexi Nervosa är en, enligt Giddens, fullständig besatthet av kroppens framträdande och 
slankhet.  I snäv mening är bantning en konkret framträdelseform av ett betydligt mer omfattande 
fenomen, dyrkandet av kroppsregimer som ett medel att reflexivt påverka självets projekt. 
Anorexi skall enligt Giddens förstås som en konsekvens av det behov och ansvar att skapa och 
upprätthålla en viss självidentitet, som läggs på individen. Anorexi kan förstås som en patologi 
vad gäller den reflexiva självkontrollen, en patologi som är relaterad till självidentitet och 
kroppsligt framträdande, och där ångesten för skam spelar en framträdande roll. Önskan om att 
bli smal uppkommer inte av en plötslig antipati mot mat, utan är ett gradvis framväxande 
fenomen. Det anorektiska beteendet följer ett reflexivt moment som medför att individen skapar 
sig en specifik livsstil i förhållande till sin självidentitet.  
 
I det senmoderna samhället erbjuds kvinnan en mängd valmöjligheter, samtidigt som hon 
utestängs från en rad av dessa aktiviteter, detta kan ses som en bakgrund till anorexi. I den 
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maskulina kultur som råder förblir många av dessa vägar i verkligheten stängda. För att kunna ta 
del av dessa möjligheter måste kvinnan förkasta de sedimenterade identiteter på ett mer 
övergripande sätt än män. Detta innebär att kvinnor upplever senmodernitetens öppenhet på ett 
mer fullständigt men på samma gång ett mer motsägelsefullt sätt. Innan senmodernitetens intåg 
var kvinnans valmöjligheter få och ytterst begränsade var hennes omedvetna kroppsliga tillstånd 
diffust. I en situation där möjligheterna tycks mångfasetterade, är hennes reaktion begränsad och 
uppvisar strikt kontroll. Den anorektiske tar en kroppsregim som är ytterst aktiv och koordinerad, 
inte ett passivt offer för näringsexperter. 
 
Giddens menar att anorexi nervosa representerar en strävan efter trygghet i en värld av många 
vägar att gå men med vaga möjligheter. Den strikt kontrollerade kroppen är en symbol för en 
trygghet i en öppen social miljö (Giddens 1997:127ff). 
Även om Giddens inte nämner bulimi, har vi valt att ta upp problematiken kring bulimi. Det 
främsta skälet till detta är att de vi intervjuat har haft både anorexi och bulimi. Dessa två former 
av ätstörningar ligger nära varandra i det materiel vi gått igenom under skrivprocessens gång. 
Båda dessa ätstörningar är nutida samhällsfenomen som breder ut sig i det moderna samhället. 
Anorexi och bulimi, kryper inte bara ned i åldrarna utan etablerar sig också bland äldre kvinnor 
som tar åt sig av de rådande skönhetsideal som finns i dagen samhälle. 
Vi kommer att använda oss av vissa begrepp som återfinns i Giddens struktureringsteori för att 
analysera resultatet av våra intervjuer. Exempel på begrepp som vi kommer att använda är 
socialisation, identitet, livsstil 
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5 Resultat 
 

 5.1 Presentation av personerna som ingår i studien 
 
Karin är 26 år och studerar andra terminen på universitetsnivå. Hon kommer inte ursprungligen 
från orten hon studerar på, utan har flyttat dit med sin man på grund av sina studier. Hon har 
tidigare haft olika sysselsättningar inom vård och omsorg. Hon har bott på många olika platser i 
Sverige och även utomlands. När hon fortfarande bodde hemma var det tillsammans med båda 
sina föräldrar samt en bror. 
Karin utvecklade en ätstörning det år hon skulle fylla sjutton, och det var en bantning som 
urartade till att variera mellan sträng diet och att hetsäta. Som minst vägde hon 43 kg. 
Brytpunkten mellan vanlig bantning och ätstörningen kom i och med ett nyårslöfte som innebar 
ett godisstopp. Hösten samma år blev hon inlagd på barn- och ungdomspsykiatrin i sin hemstad. 
För Karins del räckte det med ett besök på barn- och ungdomspsykiatrin för att bli frisk. 
 
Anna är 24 år och vidareutbildar sig i sin hemstad. Vid intervjutillfället studerar hon sin fjärde 
termin av åtta på universitetsnivå. Under sin uppväxt bodde hon tillsammans med sina föräldrar 
och en yngre bror. På fritiden umgås hon helst med sin pojkvän eller med sina vänner. Anna 
utvecklade anorexi när hon var femton år och det hela började med att hon blev vegetarian för att 
sedan utesluta fett för att slutligen börja skära ner på och tacka nej till det mesta. Under denna 
period ökade hon motionen och blev allt mindre social.  
När hon var 20 år var hon en del i ett nytt projekt som hon själv tyckte var bra, vilket ledde till att 
hon bestämde sig för att ta emot den hjälp som erbjöds. Detta var inte första gången hon var på 
behandlingshem men denna gång var hon mottaglig för behandling. När hon väl bestämt sig gick 
tillfrisknandet fort. 
 
Sara är 25 år och bor kvar i den stad där hon växte upp och är för tillfället arbetslös. Hon lever 
tillsammans med en man och har med honom tre barn. Idag är barnen och hunden Saras främsta 
fritidsintressen. Under sin uppväxt bodde hon med sin mamma och en äldre bror, brodern var 
väldigt viktig för Sara. Under sin skolgång hade hon inga jämnåriga kamrater, utan umgicks 
främst med äldre, så när hon gick på högstadiet, gick hennes vänner på gymnasiet eller så hade de 
hoppat av skolan. Sara började utveckla anorexi redan som tolvåring, först när hon var fjorton 
ställdes hon mot väggen av en kompis. När hon var femton besegrade hon ätstörningen. Som 
minst vägde hon 44 kg på sina 160 cm. 
 
Linda är 34 år och bor även hon i den stad hon växte upp i. Hon är ensamstående och har två 
barn. Hennes fritidsintressen är att träna och umgås med sina barn och vänner. Hon läser ifatt de 
kurser hon missade på gymnasiet, på grund av sin sjukdom, på komvux. Under sin uppväxt var 
hon enligt egen utsago väldigt mammig men båda hennes föräldrar var väldigt viktiga för henne. 
Under skolgången hade hon många nära vänner. När hon var 17 år fick hon anorexi. Sjukdomen 
utbröt efter ett misslyckat försök att komma in på ett idrottsgymnasium, inom den idrott hon var 
talangfull. Detta resulterade i en fixering i att prestera ännu bättre, för att få kontroll tog hon till 
maten. Efter att hennes pappa konfronterat henne angående ätstörningen, kom hon i kontakt med 
barn- och ungdomspsykiatrin, där fick hon kontroll över anorexin. Men kort därefter utvecklade 
hon bulimi, som hon hade i sju år, innan hon blev helt frisk. När hon träffade ”m annen i sitt liv”, 
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berättade hon om sin ätstörning för honom. Han hjälpte henne att komma i kontakt med ett 
behandlingshem.  
 
 

5.2 Resultatgenomgång 
 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet av insamlad data i ljuset av begrepp från Giddens 
struktureringsteori. 
 
 

5.2.1 Bakgrund 
 
Respondenterna påpekar att deras familjer var viktiga för dem, de har haft bra relationer till sina 
föräldrar. Enligt Giddens sker den primära socialisationen i familjen (Giddens 2003:42). Enligt 
honom är socialisationen en livslång process, efter den primära socialisationen som sker i barnets 
direkta närhet, fortsätter barnet bli socialiserat i skolan och av vänner. Detta är något som har 
påverkat både Anna och Karin då de under olika perioder i livet varit utfrusna eller mobbade. 
Som Anna uttrycker sig: 
 

I lågstadiet hade jag många lekkamrater – i mellanstadiet var jag mobbad i femman och sexan vilket har satt sina 
spår. (Anna) 

 
Detta är exempel på hur den sekundära socialisationen kan negativt påverka individen. 
Lyckligtvis hade de båda vänner utanför skolan som gjorde att de hade en miljö, förutom 
hemmet, där de kunde känna sig trygga. Karin ger uttryck åt följande: 
 

…  överhuvudtaget m ellan stadiet så trivdes jag inte så bra i klassen, så då var det lite halvt om halvt sådär med 
vänner, men jag hade vänner på fritiden. Jag spelade i en orkester och sen hade jag lite vänner i 
ungdomsverksamheten i kyrkan men det var inte så bra i skolan. Men på gymnasiet var det bättre. (Karin) 
 

Även Sara var utan nära vänner i skolan 
 
Hade väldigt få vänner på skolan de jag umgicks med på högstadiet gick då på gymnasiet eller hade hoppat av 
skolan. (Sara)  

 
Tre av våra respondenter har upplevt ett visst mått av utanförskap under sin skolgång, detta gör 
att den socialisation som sker i skolan påverkar dem. Denna form av socialisation är något som 
alla påverkas av, men inte alla påverkas inte negativt. Individerna har känt press på sig att passa 
in, att anpassa sin sociala identitet. För att lyckas med detta har de känt att de måste förändra sig 
själva och sitt yttre. I avsaknad av de rätta medlen att skapa sin identitet, börjar de banta. Giddens 
menar att individen själv kan styra över hur hon väljer att använda de kunskaper och färdigheter 
hon tillägnats genom socialisationen (Giddens 2003:43). Karin påvisar att när hon skulle börja 
gymnasiet gjorde hon ett medvetet val, hon skulle inte bli utanför igen. Detta skulle kunna vara 
ett sätt för Karin att använda de kunskaper hon fått genom den sekundära socialisationen. Genom 
att vara utanför förknippade hon sitt beteende i grundskolan med utanförskapet, vilket medförde 
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ett medvetet val att ändra sin personlighet: 
 
Men sen när jag började gymnasiet tänkte jag att nu sjutton ska jag inte bli utanför igen utan nu måste jag verkligen 
anstränga mig för att få kompisar.  (Karin) 

 
Detta tyder på att Karin ville bryta sig fri från den sociala roll hon haft i grundskolan, samt de 
förväntningar som fanns på henne, enligt Giddens struktureringsteori. Även Anna bryter med den 
sociala roll hon haft då hon byter skola.  
 

 I lågstadiet hade jag många lekkamrater –i mellanstadiet var jag mobbad i femman och sexan vilket har satt sina 
spår. I högstadiet bytte jag klass och fick många nya och bra kompisar. (Anna) 

 
Karin uttrycker också att hon kände det som om hon under den period hon var utanför hade två 
personligheter. En där hon var trygg och mådde bra och en annan där hon hade dåligt 
självförtroende och var otrygg. I de andra verksamheter vid sidan av skolan som hon deltog i var 
hon inte utanför. Här kan man se att hon genomgick det som Giddens omnämner som den 
sekundära socialisationen. Även här tar en individs identitet form, de intervjuade säger själva att 
de under perioden innan ätstörningarnas inträffande att de hade dåligt självförtroende. Detta kan 
vara en anledning till att de blev utfrysta eller så fick de dåligt självförtroende genom 
utfrysningen. Enligt Giddens påverkas individen både av den primära och sekundära 
socialisationen. Vilket skulle kunna tyda på att tre av de intervjuade fick sin trygghet i den 
primära, men blev osäkra på sin identitet i den sekundära, då de fick negativa erfarenheter i 
skolan. 
 
Under barnets första år är det föräldrarna som har det främsta inflytandet på barnet, sedermera får 
de dela ansvaret med bland annat skola vänner och massmedia (Giddens 2003:42f). Massmedia 
är det som främst matar oss med bilder om hur vår kropp ska se ut, men även vännerna har här 
stark påverkan eftersom de också ingår i den sekundära socialisationen. Den rådande 
kroppsuppfattningen i samhället är en del av den sekundära socialisationen som en individ 
genomgår.  De intervjuade yttrar detta vid intervjutillfällena. Anna säger så här: 
 

Dessutom kan jag inte förneka att det rådande idealet påverkade mig. De populäraste tjejerna i klassen var också 
smalast –och  det är klart att m an ville vara populär…  (Anna) 
 
 Jag kom i puberteten tidigt och gick upp lite grann i vikt och det var några klasskompisar som kommenterade 
det. (Sara) 
 

Här visar Sara att hennes klasskamrater påpekar för henne att hon faller utanför ramen som finns 
i klassen.  

 
Enligt Giddens är det i det sociala samspelet, i till exempel skolan, som individen lär sig de 
riktlinjer, uppfattningar och värderingar som utgör mönstret i det aktuella samhället. Eftersom 
Anna upplevde det som att de smala tjejerna värderades högre ville hon bli som dem. Och när 
hon sedan började banta och fick positiv respons uppfattade hon det som om hon följde de 
uppsatta riktlinjerna och hon fortsätter sedan att banta.  
 

Jag gick n er m ycket i vikt och  blev först ”sm al och  fin ” (som  jag fick  h öra), sedan  m ager och  till sist utm ärglad. 
Håret blev matt och tunt, ögonen hade ingen glans, händer och fötter var blålila och hela ansiktet såg kantigt ut. 
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Jag var med andra ord inte särskilt snygg. (Anna) 
 

När hon sedan blev för smal och föll utanför vad som är vackert i de rådande riktlinjerna blev hon 
uttittad istället för accepterad: 

 
 Ja jag kände att jag blev sedd på ett helt nytt sätt. Till en början fick jag komplimanger och tyckte det var 
jättekul att kunna ha m in dre storlekar osv. S edan  blev jag sjukare och  folk ”sm ygtittade” på m ig istället och  
viskade bakom min rygg. (Anna) 
 

 
 
Eftersom två av respondenterna berättar om den ångest de känner under perioden då de har 
ätstörningar, skulle detta kunna tolkas som om de inte fått bibehålla den ontologiska tryggheten. 
Detta eftersom, Giddens menar att, den ontologiska tryggheten verkar som en skyddshinna mot 
existentiell ångest. De drabbade genomgår en sorts existentiell kris, eftersom de inte hittar sin 
identitet utanför ätstörningen. Denna skuld skulle också kunna vara en skuld som de berörda 
känner inför sin vikt och kropp. Kroppens utformning upplevs som ett misslyckande och det i sin 
tur leder till ångest. Anna berättar om sin ångest.  
 

Ja det var väl det att man blir så arg på sig själv för att man har ätit, man hatar sig själv och känner för att slå sig 
själv, straffa sig själv. Man är den sämsta människa som finns på jorden för att man ätit en kaka, eller ibland 
kanske jag åt mer mat, för det ända man tänker på är mat. Man vill ha mat men man får inte, så kanske jag åt en 
kaka sen spydde jag upp den. Men när jag hade spytt kanske jag tänkte att jag är helt knäpp i huvudet. Vad håller 
jag på med? Och sen får man skuldkänslor, det är ju mycket att man blir så arg på sig själv. Så var det för mig, 
jag vet inte hur det är med andra. Jag tror att det är viktigt att tänka att alla som har det, även om det liknar 
varandra har alla lite olika upplevelser av det. (Anna) 
 
 

5.2.2 Ätstörning 
 
Anorexi skall, enligt Giddens, förstås som en konsekvens av det behov och ansvar att skapa och 
upprätthålla en viss självidentitet, som läggs på individen. Istället för att forma sina identiteter 
försökte de forma sina kroppar.  

 
Jag ville gärna ha kontroll så till vida att jag ville planera och veta hur saker skulle bli. Sådan är jag fortfarande, 
så det har nog mer med personligheten att göra. Däremot ökade ju tvångsbeteenden och kontrollmässigt 
tänkande i och med sjukdomen men det är svårt att förklara på vilket sätt det yttrade sig.  (Anna) 

 
Som Giddens påpekar är anorexi ett fenomen som växer gradvis fram, där anorektikern gör ett 
ytterst aktivt och koordinerat val. Han menar att en anorektiker inte är ett passivt offer för 
näringsexperter. Även om Giddens påpekar att vi allt mer i dagens samhälle lyssnar till olika 
experter, verkar inte de tillfrågade nämnvärt påverkats av de råden i insjuknandet, enligt egen 
utsago.  
 

Inte jättemycket det var inte så att jag köpte massa tidningar och så där, men så fort jag fick tag på någon tidning 
och det stod någon bantningsgrej så läste jag det och sådär. Fast det var sällan jag började, det var mer man 
försökte äta så lite som det bara går. (Karin) 
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Ibland köpte jag någon tjejtidning, men inte speciellt ofta. Jag prenumererade inte på någon. Pappa köpte ofta 
aftonbladet/expressen så det var väl mest deras råd och tips som jag tog åt mig av... vilket ju inte var så 
hälsosamt. (Anna) 
 

De kvinnor vi varit i kontakt med känner att de blivit påverkade av experter i media, men de har 
inte medvetet sökt upp kunskapen utan snarare gripit den i förbifarten. De flesta av de vi 
intervjuat har läst bantningstips i tidningar som de köpt, men de hävdar att det inte var för 
bantningstipsen som de köpte tidningen i första hand. 

 
Det anorektiska beteendet följer ett reflexivt moment som medför att individen skapar sig en 
specifik livsstil i förhållande till sin självidentitet. De personer vi intervjuat berättar hur hela 
deras tillvaro påverkats av ätstörningen. Linda som hade många vänner innan anorexin, säger så 
här: 

 
Under min sjukdomstid hade jag mina vänner kvar. Men jag drog mig undan jag orkade inte umgås med folk. 
Men jag kände att de fanns där för mig om jag ville. (Linda) 

 
Precis som det påpekas i Varför flickor att en ätstörning ofta kan ha sin början i att några flickor 
samtalar om sitt missnöje över sina kroppar, svarar Karin att hon ofta hörde sina skolkamrater 
tala om att de bantade och att de hade hoppat över frukosten eller bara ätit en smörgås på hela 
dagen. Detta beteende blev någonting som hon såg upp till och även hon började banta. 
 
 

5.2.3  Kroppsideal 
 

Jag tror jag tyckte alla var perfekta och smalare än mig oavsett om de var tjocka. Kanske inte de som var 
jättetjocka men de som var normala tyckte jag ändå var smalare än mig. Såg jag någon som var riktigt smal, jag 
ville alltid bli som  den sm alaste …  alla an dra var alltid bättre. (Karin) 

 
Karin jämförde sig själv ständigt med alla andra i sin närhet, hon fann att hon inte dög. Vilket 
skulle kunna påvisa vad som resoneras kring i Susanne Lundins bok, Om samspelet mellan 
kropp, identitet och samhälle, där det går att läsa att kvinnor jämför sig med idealen i 
massmedier. Även med andra kvinnor, de gör sig själva och andra till föremål för objektiverande, 
värderande blickar (Lundin, m.fl. 1996:135ff).  

 
Giddens lyfter ofta fram kroppen som en viktig komponent i identitetsskapandet. Han menar att 
kroppen är ett handlingssystem som används i interaktionen med andra människor för att 
upprätthålla en känsla av självidentitet. Individens kropp är med andra ord en starkt bidragande 
del till känsla av självidentitet. De tillfrågade är inte nöjda med sina kroppar och inte heller sina 
identiteter, de tar makten över det de kan påverka. 
Enligt Giddens är det viktigt att lyssna till sin egen kropp, för att kunna känna njutningen i att ha 
en god hälsa och för att kunna fånga upp tecken på att något inte stämmer. 
Istället för att lyssna till kroppen så, stänger de av de signaler som kroppen skickar och tränar 
väldigt hårt på lite mat. Till exempel genom att förtränga hunger. Karin berättar hur hon fysiskt 
pressade sin kropp under sin ätstörning: 
 

Ja, perioder, men jag tränade nog ganska mycket under en lång tid. Jag kunde cykla 1 mil in till stan och sen 
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träna Friskis och svettis och sen cykla 1 mil tillbaks och sen kom jag hem och kanske hade ätit något och ut och 
sprang 5 km. (Karin) 
 

Istället för genom sin makt över kroppen, hålla den slank, pressar de sina kroppar till max för att 
bli kvitt sina demoner (ätstörningarna). Och när de inte kan pressa sig med svält och träning, får 
de ångest. Enligt Meurling är kroppen den viktigaste identitetsfaktorn för unga flickor, vilket 
borde visa sig i att när de intervjuade finner missnöje i sina identiteter försöker de ändra på sitt 
fysiska framträdande. I sitt förhållande till mat väljer individen sin livsstrategi –sin identitet. 
Kontrollen av livsstrategin kan ta sig i form av ytterligheter, vilket kan leda till en förvrängd 
självbild, eftersom spegeln och vågen förvränger sanningen (Meurling (red.) 2003:74).  
 

jag tyckte att jag var jättefet fast så inte var fallet, om jag åt t.ex. ett äpple så tyckte jag att kinderna svällde upp 
och att jag blev fet av det. Jag blev näst intill manisk på att laga mat åt andra och på så sätt komma undan med 
att jag var mätt för att jag hade provsmakat maten (Sara) 

 
Vidare hävdas att flickor socialiseras till att tro att kontroll över kropp och utseende leder till 
framgång även på andra livsområden (Meurling (red.) 2003:135ff). På den direkta frågan om de 
intervjuade trodde de skulle bli lyckligare om de blev smalare, under sin sjukdomsperiod, svarade 
samtliga ja: 
 

Ja till en början. Sedan var det inte det som drev mig att gå ner mer och mer i vikt, utan det var ångesten som 
drev mig djupare ner i sjukdomen. Då förstod jag att jag inte skulle bli lyckligare, men jag trodde nog ändå att 
det skulle göra mig lugnare, att jag skulle bli kvitt ångesten. Jag kunde inte ha haft mer fel. (Anna) 
 

Som Anna uttrycker här, var det föreställningen om att om hon blev smalare skulle hon bli 
lyckligare. När ätstörningen sedan tar över var det ångesten som drev henne. 
 
Som Claude-Pierre resonerar kring i Ätstörningarnas hemliga språk, om hur medier glorifierar 
perfektion och skönhet bidrar också detta till en känsla av otillfredsställelse över den egna 
kroppens utformning (Claude-Pierre 1997:76f). 
Just detta berättar Karin för oss: 
 

Precis när jag hade gått ned några kilo kändes det bra, men när jag gick upp något kändes det som om jag var 
jättetjock. Men egentligen kanske jag gick upp från 48 till 49, men jag kände mig jättetjock när jag vägde 49, 
men det kanske inte är så tjockt egentligen, men om jag gick ned till 47 kanske jag kände mig som bättre för då 
satt byxorna något lösare. Men sen om jag gick ned till 45 och sen upp till 47 igen då kände jag mig i alla fall 
tjock, så det blev ju konstigt. Man kanske inte såg sig själv som jättetjock men man tyckte hela tiden att låren var 
förstora eller magen hängde över byxorna. Men skulle jag se mig själv idag så skulle jag tycka att jag var smal. 
(Karin) 
 

Hur smal Karin än blev verkade hon inte kunna bli nöjd med vem hon framstod som, vilket kan 
tyda på det Giddens säger om kroppen överensstämmer. Eftersom hon inte var nöjd med sin 
identitet kunde hon inte se sin kropp som integrerad med denna.  
Giddens säger att det är först när människan lyckats integrera sin uppfattning av kroppen i en 
biografisk berättelse om självet, de kan uppnå ett mer reflexivt förhållningssätt till sig själva och 
till sin omgivning (Johansson 2003:438). 
 

 Jag vet inte om jag har något direkt ideal. Jag vet många kvinnor/tjejer som jag tycker är jättevackra, men 
väldigt olika. Det snyggaste är när man ser ut att trivas i sin kropp och utstrålar en ödmjuk självsäkerhet. 
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(Anna) 
 
Idag tycker hon själv att hon till viss del lever upp till sitt eget ideal. Vilket torde tyda på att hon 
verkar kunna integrera sitt framförande av den egna kroppen med sin identitet som Giddens talar 
om  
På frågan om ideal svarar respondenterna samstämmigt att dagens mediala ideal är förvrängt, då 
de verkar främst belysa kroppsliga attribut. Medan deras egna ideal handlar mer om personliga 
egenskaper och psykiskt välbefinnande, inte utseende och det fysiska framträdandet.  
 
 

5.2.4 Identitet 
 
Giddens talar om två typer av identitet. Den ena är social identitet och den andra är personlig 
identitet. Social identitet är de tecken som omgivningen tillskriver individen. Dessa tecken är det 
som gör att omgivningen kan beskriva vad individen är, samtidigt som det går att relatera 
individen till andra individer som har samma typ av kännetecken. Där den sociala identiteten 
visar hur individen liknar andra, markerar den personliga identiteten det som skiljer individen 
från massan. Den personliga identiteten handlar om en utvecklingsprocess genom vilken vi 
definierar oss själva som unika varelser med unika band till omgivningen 
 
Respondenternas livsstilsval och identitet var anorexi. Så istället för att klä sig på ett visst sätt 
gjorde de valen genom maten och motionen. 
 

…  det spelade in gen roll om  någon påpekade för det var nästan  som  om  m an ville vara sjuk. M an n ästan ville 
vara sjuk, m an  ville …  m an var den …  m an  fick sin identitet i det. (Karin) 
 

Genom sin sjukdom kände hon att hon blev sedd. Vilket skulle kunna betyda att Karins sätt att 
skilja sig från massan, den personliga identiteten, var ätstörningen.  

 
Karin kände det som om hon hade två personligheter, en som hon var i skolan där hon inte hade 
några vänner och kände sig otrygg och en annan när hon var med sina vänner på fritiden. När hon 
sedermera skulle börja gymnasiet hade hon bestämt sig att hon inte skulle bli utanför igen, i och 
med detta satte hon press på sig själv. Karin uttrycker de förväntningar många tonåringar tror 
finns på dem enligt följande:  
 

Men jag tror ändå att det var så att jag hade en press på mig själv, att försöka vara på ett visst sätt. (Karin) 
 
Även de andra respondenterna uttryckte den press de upplevt att de satt på sig själva: 

 
Ja jag var aldrig nöjd med mina resultat även fast de var bra fick jag en fyra så var det inte bra jag kunde ju ha 
fått en femma. (Sara) 
 
Jag var med i uttagningen till volleybollgymnasiet. Men jag kom inte med, då började mina krav på mig själv att 
bli bättre i volleyboll. Tyvärr så tog jag till maten, ett sätt att ha kontroll. (Linda) 

 
Enligt Meurling väljer de som drabbas av ätstörningar en sorts livsstrategi i sitt förhållande till 
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mat, genom sina val, får individen en identitet. 
  

Till slut började jag att identifiera mig med sjukdomen vilket gjorde att det var väldig svårt att bryta sig loss ur 
den. (Anna) 
 

Efter intervjun med Karin fick vi tre dikter (se bilaga) som hon själv skrivit, dessa dikter sätter 
ord på många känslor om den förlorade identiteten under hennes ätstörning och om vägen tillbaka 
till sitt riktiga jag.  
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6 Analys 
 
Som nämnts ovan kan ätandet handla om inte bara att ge kroppen näring. Som framkommit under 
vår studie, kan mat också stå för starka känslor, maktkamp och en rädsla att gå upp i vikt. Det 
verkar som det inte räcker med en ontologisk trygghet som skydd då den sekundära 
socialisationen kan kullkasta en ung individs trossystem. Men frågan är om det enbart räcker med 
att ha dåligt självförtroende och att vara utanför, för att utveckla en ätstörning. 
 
De flesta av våra respondenter har upplevt ett visst mått av utanförskap under sin skolgång, detta 
gör att vi tror att den socialisation som sker i skolan blivit störd och individerna har känt press på 
sig att passa in, att anpassa sin sociala identitet. För att lyckas med detta har de känt att de måste 
förändra sig själva och sitt yttre. För att förändra det yttre har de valt att banta, en bantning som 
sedermera slog över i ett maniskt beteende som ledde till anorexi eller bulimi. Att de sedan blev 
sjukligt smala var inget som stoppade dem. Tvärtom så kände de att de till en början hade 
kontrollen att styra över sina egna liv och att de var någon som blev sedd, eftersom de var sjuka. 
Att ha kontroll över den egna kroppen kan ge individen en känsla av kontroll över tillvaron, 
samtidigt som det är ett försök att anpassa sig till några av de ideal som präglar våra liv. Det 
verkar som om de som ingick i denna studie har försökt att ta kontroll över kroppen, som ett 
försök att finna något att hålla fast vid, i en värld av valmöjligheter.  
 
Vi blir alla påverkade, medvetet eller omedvetet av experter. Enligt vår erfarenhet spelar det 
ingen roll hur smala eller normala vi är, vi upplever oss alltid som mer eller mindre misslyckade 
på grund av den bild som projiceras i massmedia. Den bild som framstår som idealet, är den bild 
att smal=lycklig och vacker. Denna bild är präglade de berörda kvinnornas identitetsskapande 
och de valde en livsstil där kroppen var i centrum. Kroppen blir allt mer en central del av en 
persons jagidentitet, de satte detta till det yttersta då de valde att visa upp sin jagidentitet genom 
sin kropp, om de visade att de var smala visade de att de var lyckliga.  
Att sätta sin tilltro till experter, kan vara vanskligt eftersom det inte alltid är självklart vilken av 
alla experter som man ska välja att tro på. Vart vi än vänder blicken ser vi olika experters råd, vad 
gäller exempelvis kosthållning och motion. Från den ena kvällstidningen till den andra, kan det 
skilja sig om vad som är bäst för dig, den ena experten m enar att det är ”farligt” m ed ko lhydrater 
m edan en annan expert säger att fett är det ”farliga” i kosten. D et kan vara svårt att veta vem  m an 
ska tro på.  
Eftersom de tillfrågade  har blivit påverkade av sin omgivning och visat upp en sårbarhet för 
kommentarer som fällts i deras närhet, skulle detta kunna påvisa en brist i den ontologiska 
tryggheten. I och med detta har de fastnat i samma tankebanor och haft svårt att ta in nya idéer 
samt att inte kunnat välja bort det som har varit skadligt för dem. Som till exempel att inte kunna 
välja bort hård träning. 
Eftersom de som ingår i vår undersökning inte har varit tillfreds med sina identiteter, har de tagit 
ett beslut att förändra sin självberättelse. Detta görs genom att de förändrar det som de upplever 
att andra människor bedömer dem efter, nämligen det yttre.  
 
Det Barbie ideal som Birgitta Meurling talar om och som vissa av respondenterna upplever att de 
möter i dagens samhälle kan vara omöjligt att leva upp till, om man som kvinna inte vill spendera 
sina dagar räknandes kalorier och förbränning. Den bild av kvinnan som massmedia pumpar ut är 
långt från sanningsenlig. De flesta av de bilder som levereras till oss via TV, tidningar och 
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reklam är manipulerade på ett eller annat vis och visar alltså inte en sanning av hur en kvinna ser 
ut. Trots detta är det ideal som unga flickor, på väg att bli kvinnor möter. Att passa in och 
stämma överens med ett ideal som inte går att uppfylla blir för mycket för en del av dessa flickor 
och i sin strävan efter den perfekta kroppen, försöker de ta kontrollen över sin motion och 
kostvanor som i vissa fall leder till att  de tappar kontrollen över sina egna kroppar. När de unga 
kvinnorna egentligen vill forma och förändra sin identitet, förlorar de kontrollen över sig själva 
och utvecklar i vissa fall en ätstörning. När man som ung kvinna matas med de bilder att smal är 
lika med lycklig, kan det vara svårt att värja sig och man börjar en förändring av självet, för att 
bli den man önskar. Att media förhärligar den perfekta kroppen gör att det läggs allt för stor press 
på individen att vara perfekt. Trots att Karin endast vägde 45 kg som minst, kände hon sig ändå 
tjock när hon gick upp till 47 kg. Att hela tiden kämpa mot kilona gjorde att vissa av kvinnorna 
tappade delar av sitt sociala umgänge och relationen till familjen blev ansträngd, då dessa sågs 
som hot mot deras kamp mot den då påstådda övervikten. Sett i efterhand är det ingen av 
kvinnorna som säger att de vid denna tidpunkt egentligen behövde banta. Det var snarare en 
strävan efter att vara perfekt och att passa in och inte en önskan att vara smalare. Bara för att de 
som ingår i vår undersökning varit mobbade är inte det givet alla individer som genomgått en 
ätstörning varit utanför. Däremot deras dåliga självförtroende tror vi kan spegla ätstörningen. 
Något individen är missnöjd över, försöker denne ta makten över och förändra. I detta fall var tre 
av de tillfrågade utanför, vilket vi tror resulterade i ett missnöje över den egna identiteten. Detta 
missnöje riktades dock mot den egna kroppen som fick ett uttryck i ätstörningar. Detta tror vi 
beror på att det är lättare att reglera sitt intag av kalorier och öka eller börja motionera än att 
ändra sin identitet för en ung kvinna. Detta eftersom hon är så pass ung att hon inte har en klar 
bild av vad hennes identitet är eller hur hon vill att den ska vara. För att uppnå den perfekta 
kroppen började merparten av respondenterna att träna hårt och sluta äta.  
 
Kontrollbehovet är hos dagens människa stort. Det kan vara ett tecken på att samhället snurrar 
allt fortare och att den enskilde individen inte följer med i den virvel av information som vi matas 
med dagligen. Att ha den styrkan att stå emot hungern kan för vissa ses som ett stort mått av 
självdisciplin och av att ha kontrollen. Att ha kontroll över sin kropp kan vara ett sätt att behålla 
kontroll över någon del av sig själv och sitt liv, i ett allt mer individualiserat samhälle. Detta är 
vad både anorektikern och bulimikern eftersträvar, kontroll över den egna kroppen, det egna 
jaget. Man kan se att dessa kvinnor till en början tog kontroll över sina kroppar och över vad de 
stoppade i sig. Dessvärre, när sjukdomen utvecklade sig, förlorade de den kontrollen över sig 
själva. Under tiden de var sjuka ansåg sig kvinnorna ha kontroll, i efterhand har de insett att så 
inte var fallet. För trots att de kunde kontrollera vad de inte stoppade i sig, kunde de inte 
kontrollera sig själva tillräckligt mycket för att börja äta eller inte kräkas upp maten. Så det som 
de själva ansåg vara kontroll var kanske istället brist på kontroll, då de behövde hjälp för att bli 
friska.   
Paradoxen blir att istället för att skapa sig den perfekta kroppen, skapar de ett sjukligt beteende 
som utan behandling i vissa fall kan leda till döden. 
 
Resultatet i vår undersökning visar inte på att det finns en bakomliggande faktor till ätstörningar. 
Vi upplevde det som om det fanns flera bakomliggande faktorer till varför de tillfrågade utvecklat 
sina ätstörningar. Dock har de tillfrågade svårigheterna i sitt identitetsskapande som något 
gemensamt, de ville ändra sin identitet och en försökte stärka sin identitet genom idrotten. Det 
verkar nästan som om det finns vissa ”kriterier” som  ska uppfyllas för att få anorexi, det räcker 
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inte med att bara ha svårigheter att skapa sin identitet. Det alla fyra respondenter har gemensamt 
är att de alla hade en press på sig själva att vara och se ut på ett visst sätt, vilket skulle kunna ses 
som ett kriterium. De var utan vänner i skolan, vilket skulle kunna vara ett annat kriterium. En av 
dem var idrottare, vilket verkar vara hennes utlösande faktor till ätstörningarna. Men samtliga har 
haft svårigheter i sitt identitetsskapande. 
 
Varför en ung kvinna utvecklar en ätstörning är ett mångfasetterat problem, det kan vara som för 
en av de kvinnor som ingår i vår undersökning, att hennes press på sig själv att bli bättre inom sin 
idrott, drev henne till detta. De andra kvinnorna uttalar ett medvetet val att banta för att passa in 
och för att få vänner. Dock påvisar de personer som ingår i vår studie, att de faktorer som ingår i 
identitetsskapandet varit en av orsakerna till att deras ätstörning uppkommit. Idag ställs allt större 
krav på den enskilde individen att själv skapa sin identitet, samtidigt som många fler faktorer 
spelar in på denna process idag än förr. Vi tror att faktorer i identitetsskapande processen kan 
ligga bakom uppkomsten av ätstörningar. Dessa kvinnor har skapat sig en identitet som 
anorektiker eller bulimiker och det kan vara svårt att bryta ett sjukdomsmönster då det för dessa 
kvinnor är det samma som att bryta med en del av den egna identiteten. 
 
Att bli frisk handlar inte bara om att börja äta eller sluta kräkas utan om att till viss del omskapa 
delar av personens identitet. Att gå från identiteten som sjuk till identiteten frisk. Detta kan, i 
likhet med den före detta alkoholistens problem, vara att de alltid blir definierade som före detta 
anorektiker eller bulimiker. Detta kan upplevas som svårt för dessa personer då de vill komma 
ifrån sin sjukdom och inte identifiera sig med den längre. 
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7 Avslutande diskussion 
 
Vi har haft svårigheter med att få unga kvinnor som haft ätstörningar att ställa upp på intervju. 
Detta trots all uppmärksamhet kosthållning och motion får i media kan det vara ett känsligt ämne 
för många att tala om sin kropp och sin vikt.  
I dagens samhälle har vi hittills oöverträffade möjligheter att forma oss själva och våra 
identiteter. Vi själva är de bästa resurser vi har för att definiera vilka vi är, varifrån vi kommit och 
vad vi ska bli (Giddens 2003:44). I vår strävan i att presentera oss själva som så attraktiva som 
möjligt, tappar vi ibland kontrollen. Detta kan leda till att en kvinna väljer att svälta sig själv för 
att passa in i de stöpta former som finns i samhället.  Detta skulle kunna vara en av orsakerna till 
att ätstörningarna sprider sig både uppåt och nedåt i åldrarna. Den ökade fixeringen vid kroppens 
utformande drabbar inte bara unga kvinnor som ska forma sin identitet, kvinnor i alla åldrar 
pressas till att leva upp till det Barbieideal som råder i dagens samhälle. För att leva upp till de 
idealen är det accepterat att genom gå kirurgiska ingrepp och att åldras naturligt har blivit ”fult”. 
Att bibehålla en tonårings kropp och ha en femtioårings erfarenhet är en absurd önskan som 
samhället får oss att vilja ha. Det är inte bara kvinnor som drabbas av utseende fixeringen, män 
drabbas alltmer av olika former av ätstörningar.     
 
Som vidare forskning föreslår vi en kvantitativ undersökning, där fler individer med ätstörningar 
ingår. Ett annat förslag är också att göra en jämförelse mellan könen. Samt att endast undersöka 
män som haft ätstörningar.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Får vi använda bandspelare under intervjun? 
F år vi använda ditt förnam n, eller ska vi ”döpa” om  dig?  
 

Bakgrund 
 Hur gammal är du? 
 Vad har du för sysselsättning? Jobb, studier mm. 
 Vad har du för fritidsintressen? 
 Hur ser din familjekonstellation ut? 
 Vem var viktig för dig under din uppväxt? 
 

Ätstörning 
 Vilken slags ätstörning har du/har du haft? 
 Hur gammal var du när dina ätstörningar började? 
 N är ”upptäcktes” problem et? 
 Varför tror du att just du blev sjuk? 
 Hur var det att erkänna ätstörningen? 
 Vart var din viktiga person under din sjukdom? 
 Förändrades er relation?  
 Förändrades relationen till vänner och familj? Hur? 
 Hur såg din familj på bantning?  
 Var det någon som ansåg att du behövde banta? Sett utifrån dina erfarenheter idag, 

behövde du banta? 
 Vad hade du för kroppsuppfattning? 

 
Kroppsideal 

 När började du tänka på din kropp? 
 Vad fick dig att reflektera över din kropp? 
 Hur upplever du samhällets ideal kvinna? Kropp och egenskaper?  
 Hur ser ditt ideal ut idag? 
 Kan du identifiera dig med dessa egenskaper? 
 Vad påverkade dig i fråga om kroppsuppfattning? På vilket sätt? 

 
Identitet 

 G eno m  din ätstörning, kände du att du blev ”någon”?  
 Vem är du nu? Vad har påverkat dig att bli den du är nu?  Sjukdomen, omgivning etc. 
 Förebild? 
 Hur har sjukdomen förändrat dig tror du?  
 Hade du en föreställning om att du skulle bli lyckligare om du blev smalare? 

 
 



  

Bilaga 2 
 
Frågeformulär via mail 
 
Svara gärna så utförligt du kan och kommer du på något som vi inte frågat om som berör ämnet, 
diskutera gärna kring detta. 
 
F år vi använda ditt förnam n, eller ska vi ”döpa” om  dig? V i ko m m er att försöka ändra alla 
uppgifter så att det inte står självklart vem vi intervjuat. 
Går det bra att maila dig om det är något mer vi undrar över?  
 
 

Bakgrund 
 Hur gammal är du? 
 Vad har du för sysselsättning? Jobb, studier mm. 
 Vad har du för fritidsintressen? 
 Hur ser din familjekonstellation ut? 
 Fanns det någon som var extra viktig för dig under din uppväxt? Om ja, vem? 
 Hur såg din umgängeskrets ut? 
 Hur var din skoltid med tanke på vänner och så?  
 Har du satt hög press på dig själv angående dina prestationer skola, idrott etc. 
 

Ätstörning 
 Vilken slags ätstörning har du/har du haft? Hur yttrade den sig? 
 Hur gammal var du när dina ätstörningar började? 
 N är ”upptäcktes” problem et? 
 Hur uppmärksammades problemet? Och av vem? 
 Varför tror du att just du blev sjuk? 
 Hur var det att erkänna ätstörningen? 
 Hur yttrade sig sjukdomen, med tanke på ditt utseende? 
 Vart var din viktiga person under din sjukdom? (om du hade någon) Förändrades er 

relation?  
 Förändrades relationen till vänner och familj? Hur? 
 Hur såg din familj på bantning? 
 Sett utifrån dina erfarenheter idag, behövde du banta? 
 Var det någon annan som ansåg att du behövde banta?  
 Vad hade du för kroppsuppfattning? 
 Vad läste du för tidningar och böcker, såg för typ av program på TV o.s.v. Tog du till dig 

de råd och tips som fanns angående hälsa och liknande? 
 Var kontrollen över ditt liv en viktig faktor för dig? Om ja berätta gärna hur. 
 

Kroppsideal 
 När började du tänka på din kropp? 
 Vad fick dig att reflektera över din kropp? 



  

 Hur upplever du samhällets ideal kvinna? Kropp och egenskaper?  
 Hur ser ditt ideal ut? 
 Kan du identifiera dig med dessa egenskaper? 
 Vad påverkade dig i fråga om kroppsuppfattning? På vilket sätt? 
 Vad har du för kroppsuppfattning nu? 
 
 

 
Identitet 

 Vem var du innan du fick ätstörningar? 
 Genom din ätstörning, kände du att du blev ”någon”? 
 Vem är du nu? Vad har påverkat dig att bli den du är nu?  Sjukdomen, omgivning etc. 
 Har du någon förebild? 
 Hur har sjukdomen förändrat dig tror du?  
 Kände du att du var dig själv när du var sjuk? 
 Hade du en föreställning om att du skulle bli lyckligare om du blev smalare? 
 Har du någon gång känt dig överväldigad av de val du tvingats göra? exempelvis hur man 

ser ut hur man vill vara osv. Hur och när i så fall? 
 
Slutligen undrar vi om du kan berätta om hur det gick till när du blev frisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 3 
 
Vad är jag 
 
Jag kan inte vara anorektiker. 
Jag tillåter mig inte att bli frisk. 
Jag måste ha hjälp. 
Jag tillåter mig inte hjälp. 
Jag vill sova. 
Jag tillåter mig inte sova. 
Jag vill vara glad. 
Jag tillåter mig inte vara glad. 
Jag vill vara ledsen. 
Jag tillåter mig inte vara ledsen. 
 
Jag blir förvirrad och tom. 
Känslolös och overklig. VARFÖR? 
 
Jag, JAG, vad är JAG. Det är inte självklart längre.  
Vad är vilja? Vad är förnuft? Vad är känsla? Vad är personlighet hos mig? 
 
 
 
 
 
Jag är inget 
 
Jag har försökt med all, 
Inget funkar! 
Det spelar ingen roll vad någon säger längre. 
Jag har gett upp! 
Guds hjälp finns men jag kan inte ta emot det. 
Jesus förlåt, jag vill men jag kan inte! 
Det är ute med mig! 
Jag klarar inte av att äta normalt, vad det nu är??? 
Jag klarar inte av att hålla kontrollen! 
Jag är inte frisk samtidigt som jag inte orkar hålla kriterierna för att vara anorektiker eller 
bulimist! 
Jag är bara allmänt psykiskt störd! 
Obotligt psykiskt sjuk helt enkelt. 
Nä jag är ju inte sjuk, 
Varken tjock eller smal, 
Varken anorektiker eller bulimist. 
Jag är INGET!!! 
 
 



  

Bilaga 4 
 
Jag var en gång Karin 
Jag är tom och livlös, 
Jag är tjock och ful 
Jag är sur och irriterad 
Jag är deppig och negativ 
Jag är trött och lat 
Jag är hjälplös och hopplös 
Jag är inget 
 
Jag var en gång glad 
Jag var en gång full av liv 
Jag var lagom och ganska söt 
Jag var glad och ödmjuk 
Jag var uppåt och ganska positiv 
Jag var pigg och ambitiös 
Jag var hjälpsam och hoppfull 
Jag var något, Jag var Karin 
 
Det känns som det var n evighet sen, 
Det var en gång så i alla fall. 
Då tror jag att jag var Karin 
Nu vet jag inte vem Karin är. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


