
 
 

Sociologiska institutionen 
Socialpsykologi C 
Kandidatuppsats, 15 hp 
HT 2019 
Handledare: Dominik Döllinger 
Examinator: Reza Azarian 
 

 

  

Ätstörningar ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv 

En kvalitativ studie om de sociala faktorernas inverkan på 
insjuknande i ätstörningar 
 
 
Författare: Sofia Almqvist och Teres Jonsson 
 
 

 



   
 

  

Sammanfattning 
Ätstörningar är ett problem i dagens samhälle då statistik visar att ungefär 190 000 svenskar 

är drabbade av ätstörningar. Utifrån frågeställningarna; Hur påverkar omgivningen 

insjuknandet i ätstörningar och sjukdomsförloppet? och; Hur hanterar individen sina känslor 

under sjukdomstiden? avhandlar denna uppsats uppkomsten av ätstörningar med fokus på om 

det finns specifika vändpunkter i individers liv vilka bidrar till insjuknandet. Studiens 

empiriska material grundar sig i en kvalitativ studie med fenomenologi som ansats, materialet 

är baserat på tio ostrukturerade intervjuer med individer som tidigare varit drabbade av 

ätstörningar. Studien påvisar att det finns olika vändpunkter som bidrar till insjuknande i 

ätstörningar där otrygghet visade sig vara den starkaste i relation med sociokulturella 

faktorer. Ytterligare resultat visar att olika vändpunkter inte påverkar vilken form av 

ätstörning man drabbas av utan att grunden för insjuknad i olika typer av ätstörningar är 

densamma. Studien uppmärksammar även vikten att redan i den primära socialisationen lära 

sig känslohantering för att senare i livet kunna urskilja, behärska och beskriva de känslor som 

uppkommer. Om man inte lärt sig uttrycka känslor i tidig ålder finns en ökad risk för att 

insjukna i ätstörning, genom att man istället tar till andra strategier för att hantera känslorna. 

Exempel på detta är att istället för att känslohantera tar man till strategier som kroppslig 

kontroll. Studiens konklusion är att sociokulturella faktorerna är essentiella vid insjuknandet i 

ätstörning. 

 

Nyckelord: Ätstörning, Känslohantering, Vändpunkter 

 

  



   
 

  

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna som deltagit och låtit oss ta del av deras 

berättelser, utan er hade denna studie inte varit möjlig. 

Vi vill även tacka föreningarna SHEDO och Frisk & Fri för det engagemang de visat 

gällande vår studie.  

Till sist vill vi tacka vår handledare Dominik Döllinger för all motivation och hjälp han 

bidragit med. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ätstörningar är ett viktigt samhällsproblem eftersom de kan leda till förödande konsekvenser 

för individen då sjukdomen påverkar dennes fysiska och psykiska hälsa. Pojkar och män kan 

påverkas fysiskt genom låga testosteronnivåer och impotens medan flickor och kvinnor 

exempelvis kan förlora mensen och senare minska chansen till graviditet (Akademiska, 

2019). Dessutom kan hjärtrytmen hos individen rubbas. Den psykiska hälsan påverkas med 

bland annat inlärningssvårigheter och koncentrationsproblematik. I årsrapporten från 2018 

meddelar Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling (Riksät) att uppskattningsvis 

drygt 190 000 svenskar i åldrarna 15–60 är drabbade av en ätstörning men att det fortfarande 

finns ett stort mörkertal (Riksät, 2019, s. 3). Årsrapporten visar även att ätstörningar i större 

utsträckning drabbar kvinnor (94,3%) än män (5,7%) samt att det är ätstörning utan närmare 

specifikation som hos både män och kvinnor är den vanligaste formen av ätstörning. 

I Göteborgs-Posten (2019) uppmärksammades tidigare under hösten att allt fler med 

ätstörningar söker sig till vården. Där tas även upp att Socialstyrelsen förra året presenterade 

siffror som visar att antalet sökande för vård av ätstörningsproblematik ökat med närmare 

30% under de senaste tio åren. Ledaren för Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS), 

Andreas Birgegård belyser i artikeln att anledningen till ökningen troligare beror på ett 

sjunkande mörkertal än på ett stigande antal sjuka. Detta menar han bottnar i en ökad 

kunskap om sjukdomen i samhället. Han menar dock att kunskapen kring ätstörningar måste 

utvecklas och att orsakerna till insjuknandet måste undersökas. 

Med denna studie önskar vi bidra till just detta, studien kommer fokusera på olika former av 

ätstörningar och inte enbart på de två vanligaste, anorexi och bulimi, för att bidra med en så 

bred bild av fenomenet som möjligt. Vi har som avsikt att studera vändpunkter vid 

insjuknande i ätstörning och att se till helheten av individens liv. Med vändpunkter menar vi 

de olika sociala faktorerna som påverkar en individ. Exempel på detta är miljöombyten, 

familj, vänner samt media. Studien görs med hjälp av intervjuer från tidigare drabbade 

individer. Vi kommer att använda oss av ett socialpsykologiskt perspektiv samt fenomenologi 

som ansats i denna C-uppsats för att på bästa sätt komma åt respondenternas faktiska 

erfarenheter och emotioner gällande ätstörningsproblematiken. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka vändpunkter som kan påverka insjuknandet i 

ätstörningar och sjukdomsförloppet. 

-          Hur påverkar omgivningen insjuknandet i ätstörningar och sjukdomsförloppet? 

-          Hur hanterar individen sina känslor under sjukdomstiden?  

1.3 Begreppsförklaringar 
Ätstörningar är ett samlingsnamn för de mest förekommande diagnoserna. Nedan kommer en 

närmare förklaring för vad de olika diagnoserna innefattar, detta för att underlätta läsningen 

genom uppsatsen. 

Med anorexia nervosa menas självsvält där detta leder till kroppsliga komplikationer som 

utebliven mens och kraftig viktnedgång (Clinton & Norring, 2002, s. 29–31). Bulimia 

nervosa innefattar återkommande episoder av hetsätning, förlorad kontroll över mat, där man 

under en avgränsad tid äter mycket. Förtärandet brukar oftast vara av mat som är rik på fett, 

kolhydrater och socker följt av självrensning även benämnt kompensationsbeteende för att bli 

av med maten. Exempel på självrensning är att framkalla kräkning eller användningen av 

laxeringsmedel. Ätstörning utan närmare specifikation eller atypisk ätstörning är den 

diagnosen individer får då de inte uppfyller alla kriterierna för anorexia nervosa eller bulimia 

nervosa. Diagnosen har inga specifika kriterier men brukar ha drag av anorexia nervosa 

och/eller bulimia nervosa. Det generella som dessa diagnoser har gemensamt är att de 

individer som drabbas är märkbart påverkade vad gäller vikt och kroppsform. 

I uppsatsen kommer vi att förkorta samtliga begrepp till AN (anorexia nervosa), BN (bulimia 

nervosa), UNS (utan närmare specifikation) och ED (ätstörning eller eating disorder på 

engelska) för att på bästa sätt underlätta läsningen. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras som följer; i kapitel 2 kommer en presentation av tidigare 

forskning som är relaterad till fenomenet ED och den kunskapslucka som vi lokaliserat. I 

kapitel 3 presenteras de teorier och begrepp vi valt med utgångspunkt i Bergers och 

Luckmanns teori om socialisationsprocess följt av Hochschilds emotionsteori. I kapitel 4 

presenteras den metodologiska processen där en redogörelse för tillvägagångssätt för 

datainsamling, urval, kodning av material, giltighet och tillförlitlighet, följt av en redovisning 

för etiska överväganden. I kapitel 5 presenteras studiens resultat genom en analys med hjälp 
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av teori och tidigare forskning. Slutligen i kapitel 6 kommer vi att redogöra för en avslutande 

diskussion där vi besvarar syftet i relation till frågeställningarna samt förslag på vidare 

forskning.  

2. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer tidigare forskning om ED presenteras. Vi har sorterat forskningen 

utefter temana; sociokulturella faktorer, medias kroppsideal och familjen för att den löpande 

texten ska bli lättare att följa. Forskningen som presenteras behandlar främst kvinnor 

eftersom det är fler kvinnor än män som drabbas av ED (se inledning). Men vissa jämförelser 

görs också med ätstörningar hos män. 

Den tidigare forskningen är baserad på fjorton sociologiska och psykologiska studier där 

majoriteten grundar sig i en kvantitativ ansats. Av dessa fjorton studier varav tolv artiklar, var 

sju grundade på kvantitativa metoder och fem på kvalitativa metoder. De resterande två var 

kapitel ur böcker, Giddens (2008) Modernitet och självidentitet samt Garner, Garfinkel och 

Olmsted (1983) Anorexia nervosa: Recent Development in Research.  

Det är viktigt att påpeka att de tidiga ungdomsåren är en avgörande period för insjuknandet i 

ED (Dogan, Bayhan, Yukselen, & Isitan, 2018; Giddens, 2008). Denna period är en tid där 

mycket förändras och omgivningens influenser påverkar och formar ungdomens beteende 

samt identitetsskapande (McCabe & Ricciardelli, 2003; Giddens, 2008). Att ED i högre grad 

drabbar kvinnor än män beror på den sociokulturella pressen att vara smal vilket leder till att 

kvinnor bantar för att gå ner i vikt (Garner, Garfinkel, & Olmsted, 1983; LaMarre & Rice, 

2016). Detta resulterar i störda ätbeteende och kroppslig missbelåtenhet (Kashubeck-West, 

Mintz och Weigold, 2005). Giddens (2008, s. 132) menar att anledningen till att kvinnor 

drabbas av ED i större utsträckning än män är för att de i samhället inte har samma 

valmöjligheter som män och att AN då blir en form av trygghet för kvinnor.  

Flickor och kvinnor har sedan tidig ålder lärt sig att det är fint att vara smal, normerna 

gällande smalhet är inte enbart internaliserade i den primära socialisationen utan aktiveras 

och förenas vidare i ungdomsåren av sociala nätverk och genom influenser från jämlika 

(Scodellaro, Pan Ké Shon, Legleye & Hamilton, 2017; Griffiths & McCabe, 2000). Dogan et 

al. (2018) menar att det finns en könsskillnad gällande kroppsideal där unga kvinnor, till 

skillnad från unga män, föredrar en mer späd och slank kropp. Även Haworth-Hoeppner 

(2000) menar att samhällets normer spelar en stor roll i utvecklingen av AN och BN hos unga 

kvinnor men hon hävdar att det ger en felaktig bild av sjukdomsutvecklingen om vi enbart ser 
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till det kulturella. Giddens (2008, s. 131) menar att AN inte handlar om den slanka kroppen 

utan att det mer handlar om kontroll och avhållsamhet. 

Media spelar också en viktig roll i hur unga kvinnor ser på sig själva. Där influeras de av 

bantningsmetoder gällande kroppsformning och då idealen i media är orealistiska och 

svåruppnåeliga påverkar det unga kvinnor eftersom de känner en högre press gällande 

kroppsideal än vad män gör (Dogan et al,. 2018). Media illustrerar även den attraktiva 

kroppen samt medel och metoder för att uppnå den. Detta är en betydande influens bland 

unga kvinnor (Levine, Smolak & Hayden, 1994; McCabe & Ricciardelli, 2003). Kvinnor 

använder sig av bantning, räknande av kalorier samt lågkalorikost som strategier för att uppnå 

en viktminskning, det är i dagens samhälle kanske mer socialt accepterat för kvinnor att banta 

än det är för män (Kashubeck-West et al., 2005).   

Kashubeck-West et al. (2005) uppger att det inte är underligt att kvinnor i högre utsträckning 

drabbas av ED än vad män gör och menar att media spelar en viktig roll i den kvinnliga 

kroppsuppfattningen. Det sociokulturella idealet att kvinnor ska vara slanka samt attraktiva 

och en vinstdrivande bantningsindustrin har en stor inverkan på kvinnors relation till 

bantning. Vidare belyser studien att kvinnor som vill uppnå viktminskning, i högre grad än 

män som önskade gå ner i vikt, kritiserade specifika kroppsdelar, det vill säga att 

bantningsmetoderna ser olika ut för män och kvinnor. Det visar sig även att bantning är mer 

påfrestande på kvinnors mentala hälsa, än det är för män. 

Trots att man kan urskilja att media har en påverkan på unga kvinnors syn på sig själva och 

känslan för sin egen och andras kroppar, visar annan forskning att det främst är familjen som 

förmedlar en bild av en ideal kropp till dessa unga kvinnor (Wertheim, Paxton, Schutz, & 

Muir, 1997; Levine et al., 1994; Griffiths & McCabe, 2000). Även om unga kvinnor inte 

känner en direkt press från sina föräldrar gällande viktnedgång och slankhet kan 

återkommande samtal om vikt, utseende och bantning resultera i att de känner press att uppnå 

ett särskilt utseende för att passa in (Gustafsson, Edlund, Davén, Kjellin, & Norring, 2009). 

Haworth-Hoeppner (2000) lyfter fram vikten av att se familjen som en potentiell källa till 

problemet eftersom hon anser att familjen fungerar som en medlare mellan den unga kvinnan 

och samhället. Offner (1997) har i sin studie upptäckt att familjer där ED finns hade svårare 

att uttrycka känslor. Familjerna var mer målinriktade, mindre självständiga, förekomsten av 

konflikter var mer frekvent och de hade en sämre sammanhållning än ”normala” familjer. 
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Andra studier upplyser att unga kvinnor som vuxit upp med att föräldrar brukat olika 

bantningsmetoder visar större tendens att själva börja banta, om någon av föräldrarna 

dessutom uppmuntrar och talar gott om bantning ökar risken ytterligare (McCabe & 

Ricciardelli, 2003; Paxton, Wertheim, Gibbons, Szmukler, Hillier, & Petrovich, 1991). Man 

kan även se att den relation mödrar har till bantning i högre utsträckning influerar unga 

kvinnors sätt att se på kost än det gör hos unga män (Dogan et al., 2018; McCabe & 

Ricciardelli, 2003). Forskning visar även att om man känner kritik och mobbning mot sin 

kropp från närstående i unga år så ökar risken för att man utvecklar ett stört ätbeteende 

(Levine et al., 1994; Wertheim et al., 1997). 

Inom sociologi och psykologi har den tidigare forskningen mestadels koncentrerat sig på AN 

och BN samt hur sociokulturella faktorer med media och familjen i fokus, har påverkat risken 

för stört ätbeteende. Forskningen har haft stort fokus på hur dessa komponenter framför allt 

uppmuntrat unga kvinnor att påbörja olika bantningsmetoder för att uppnå de kroppsideal 

som samhället innehar. Vi vill utveckla den tidigare forskningen då vi anser att fokuset 

mestadels gäller AN och BN medan statistiken i inledningen visar att UNS är den mest 

förekommande formen av ED (Riksät, 2019, s. 3). Vi vill med denna studie granska hur 

vändpunkter påverkar insjuknandet i ED som samlingsbegrepp utan att rikta oss till någon 

specifik form av ED, som AN eller BN. 

3. Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier vi kommer att använda oss av för att på bästa sätt 

synliggöra vändpunkter i insjuknandet i ED. Vi kommer att använda oss av Berger och 

Luckmanns (1991) teori om socialisationsprocessen samt Hochschilds (2003) emotionsteori. 

Hochschild används då vi är intresserade av hur respondenterna hanterar sina känslor vid 

vändpunkter och under sjukdomsförloppet. Berger och Luckmann är betydande för studien, 

då den tidigare forskningen redogör för att de flesta som insjuknar i ED gör detta i tidig 

ungdom, vi vill se om faktorer som förekommit redan i barndomen har en inverkan på detta. 

Berger och Luckmann tolkas därför inte i denna del utan vi lämnar det öppet för att se om vi 

kan styrka det som sägs.  

3.1 Primär socialisation  

Berger och Luckmann menar att, för att individen ska bli en del av samhället, erfordras en 

dialektik mellan den egna individen och samhället. Med detta menar de att man måste 

internalisera sitt eget jag till den sociala världen samtidigt som man internaliserar det sociala 



   
 

 6 

som en faktisk verklighet. De menar även att man inte föds in som en samhällsmedlem utan 

att det är i den sociala dialektiken som samhällsmedborgare skapas, man måste lära sig förstå 

de objektiva uttrycken hos människor för att internalisera dessa och ge dem en subjektiv 

mening (Berger & Luckmann, 1991, s. 149). Individen blir en fullgod samhällsmedlem först 

när denne lärt sig att ge objekt en subjektiv mening vilket leder till att individen uppfattar 

världen som en meningsfull social verklighet. Denna process gör att vi inte bara förstår 

andras uttryck subjektivt utan att vi även förstår den värld andra lever i, vi lär oss relatera till 

och delta i varandras tillvaro (Berger & Luckmann, 1991, s. 150). Det är genom den primära 

socialisationen som individen blir en medlem av det samhälle den uppfostras i, föräldrar eller 

andra signifikanta andra lär barnet att bli en samhällsmedborgare. Barnet tar sig an de 

signifikanta andras roller samt känslor och internaliserar dessa som sina egna. Genom denna 

process lär sig barnet att uppfatta hur världen och normer i samhället ser ut och fungerar. Den 

primära socialisationen är en dialektik mellan identifieringen från andra och 

självidentifiering, barnet lär sig exempelvis vad det heter genom att signifikanta andra 

upprepar namnet när de pratar med denna (Berger & Luckmann, 1991, s. 151–152). 

Som tidigare forskning visar så ökar risken för bantning hos unga kvinnor om de är uppvuxna 

i hem där modern använder sig av olika metoder för bantning. Detta visar hur viktiga de 

signifikanta andra är och hur stor roll de spelar i skapandet av vår identitet och självkänsla. 

Då vi vill undersöka insjuknande i ED i relation till vändpunkter, är den primära 

socialisationen viktig eftersom de tidiga ungdomsåren spelar en avgörande roll för 

insjuknandet i ED. 

3.2 Känslohantering 

Hochschilds (2003) begrepp känslohantering syftar till de strategier man använder sig utav 

för att hantera sina känslor. Vi kan koppla bantning till strategin att låta bli att äta, till 

känslohantering, där unga kvinnor använder sig av kroppslig orientering istället för att 

hantera sina känslor (Hochschild, 2003, s. 28). Tidigare forskning belyser även att ED 

handlar om en form av kontroll och inte om bantningen i sig. När det blir svårt att sätta ord på 

känslor och förklara de negativa känslorna kan detta leda till att unga kvinnor, för att anpassa 

sig och må bättre använder sig av mer destruktiva metoder för att förtrycka dessa negativa 

känslor (Hochschild, 2003, s. 18, 45). Ett sätt att förtrycka liknande emotioner på är 

exempelvis överdriven bantning som för dessa unga kvinnor snabbt kan eskalera och leda till 

en ED. Som tidigare forskningen nämnde, att familjer med ED till skillnad från ”normala” 

familjer i större utsträckning har svårt att uttrycka känslor. Känslohantering blir därmed en 
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enormt viktig faktor för dessa unga kvinnor. Den sociokulturella influensen skapar förvisso 

ett flertal emotioner hos unga kvinnor, känslorna kan självklart variera och hanteras på olika 

sätt. Hochschilds (2003) redogör för två strategier av känslohantering den ena är 

djupagerande och den andra ytagerande. Djupagerande syftar till att försöka känna en känsla 

man faktiskt inte känner, detta innefattar såväl positiva som negativa känslor (Hochschilds, 

2003, s. 43). Medan ytagerande syftar till att man ger sken av att känna något man egentligen 

inte känner (Hochschild, 2003 s. 33). Djupagerande handlar till skillnad från ytagerande mer 

om att övertala sig själv och sin omgivning att man känner på ett visst sätt (Hochschild, 2003 

s. 42). 

Likt den tidigare forskningen lyfter även Hochschilds (2003, s. 163–164) fram vikten av kön 

och menar att det finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Hon hävdar att kvinnor 

överlag innehar mindre självständighet än män och att detta beror på sociokulturella faktorer 

så som auktoritet, status, pengar och samhällsstatus. Hon belyser dessutom att kvinnor 

generellt har färre resurser än män. Vi lär oss även från tidig ålder könsskillnader i relation 

till känslohantering vilket leder till att kvinnor i högre utsträckning än män tillämpar känslor i 

vardagen. Kvinnor använder sig av defensiva attribut i egenskap av charm och sexuell 

skönhet. Hochschild menar att det är samhället som har byggt upp denna syn på kvinnor. För 

män är de mer accepterade attributen maskulinitet. Exempel på dessa attribut är känslor som 

ilska och bestämdhet.  

Vikten av den individuella autenticiteten och strävan efter den är betydelsefull i det rådande 

samhälle. Det falska jaget är en viktig aspekt gällande den individuella autenticiteten och 

innefattar känslor som att inte vara ärlig mot sig själv och en del av en själv som man inte 

känner igen (Hochschild, 2003 s. 194). Vi agerar på specifika sätt för att tillfredsställa andra i 

vår omgivning till en följd av våra egna känslor. Vi strävar efter en form av individuell 

autenticitet och detta blir svårare att åstadkomma i det rådande samhället. 

Vi har valt dessa teorier för att vi genom Hochschilds emotionsteori vill möjliggöra 

förståelsen för hur individer med ED ser på sina känslor samt hantering av dessa känslor ur 

ett socialpsykologiskt perspektiv. Berger och Luckmanns socialisationsprocess använder vi 

för att tydliggöra om interaktioner i barn- och ungdomsåren har en betydande mening i 

relation till ED. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi först presentera material där vi förklarar vilken ansats studien 

förhåller sig till, hur vi gått tillväga för att samla in det material som studien baserar sig på 

och vilka kriterier som styrt urvalet samt hur materialet hanterats efter insamlingen. Den 

andra delen presenterar tillvägagångsätt för kodning där vi utgick från en pilotstudie vi 

tidigare genomfört. Pilotstudien grundar sig på en intervju där vi använde oss av 

interpretative phenomenological analysis (IPA) som metod, därefter presenteras studiens 

giltighet och tillförlitlighet. I den sista delen av detta kapitel går vi igenom de etiska 

överväganden som används för studien. 

4.1 Material 

Uppsatsen är en kvalitativ studie med fenomenologi som ansats. Inom fenomenologi är man 

intresserad av fenomenet i sig, i vårt fall ätstörningar, intresset ligger främst i hur fenomenet 

upplevs av individer, man studerar individernas livsvärldar och tolkar meningen i de 

upplevda fenomenen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 95). Metoden lämpar sig 

främst till intervju som datainsamlingsmetod vilket vi använt oss av för att ta reda på vilka 

vändpunkter som kan ha påverkat insjuknandet i ED och sjukdomsförloppet. Materialet vi 

använt oss utav är tio intervjuer på 35–55 minuter med individer som tidigare varit drabbade 

av ED. För att lokalisera dessa individer använde vi oss av ett bekvämlighetsurval då vi 

vände oss till två olika föreningar där en av oss volontärarbetar för att få hjälp att hitta 

respondenter (Borg & Westerlund, 2016, s. 26), SHEDO samt Frisk & Fri. SHEDO (self 

harm and eating disorder organisation) är en rikstäckande ideell förening vilka har som syfte 

att sprida kunskap till allmänheten gällande ED och självskadebeteenden (SHEDO, 2019). 

Frisk & Fri är en ideell riksförening som arbetar mot ED, deras arbete syftar till att sprida 

information om ED, arbeta förebyggande, påverka vården och stödja drabbade och 

närstående (Frisk & Fri, 2019). 

För att samla in material startade vi med att skapa ett informationsbrev med information om 

hur intervjuerna skulle gå tillväga med ljudinspelning och anteckningar. Vi informerade även 

om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst även efter avslutad intervju 

samt hur materialet hanteras med avidentifiering. Därefter skapade vi en intervjuguide som 

tillsammans med informationsbrevet skickades till handledare för godkännande. Vi använde 

oss utav livshistorieberättelse som intervjuform, där respondenten fritt får berätta sin 
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livshistoria (May, 2011, s. 164), detta resulterade i en öppen intervjuguide med en 

huvudfråga;  

Du kommer att på egen hand berätta din livshistoria och du får självklart välja i vilken 

ordning du börjar. Kan du berätta om tiden innan, under och efter ätstörningen och om du 

kan komma ihåg starka minnen och/eller speciella händelser under denna period (se bilaga 

8.2). 

Förutom huvudfrågan bestod intervjuguiden av en rad stödpunkter som vi använde för att 

kontrollera att vi fått svar på det vi önskade. Eftersom intervjun var ostrukturerad använde vi 

oss inte av förutbestämda frågor utan dessa stödpunkter för att få de svar vi behövde. 

Stödpunkterna rörde delar ur respondenternas sjukdomshistoria som var relevanta för studien 

som gjordes (se bilaga 8.2). När informationsbrevet och intervjuguiden godkändes av vår 

handledare skickades brevet ut till föreningarna för att sträva efter att påträffa respondenter. 

Det visade sig vara svårt att få tag på tillräckligt många individer från föreningarna som var 

villiga att delta i vår studie, vi valde därför att introducera studien för bekanta för att på detta 

sätt försöka hitta fler respondenter. Detta bidrog till att vi fick ytterligare deltagare till 

studien, informationsbrevet bifogades även till dessa respondenter (se bilaga 8.1). 

Med hjälp av livshistorieberättelse som intervjuform blev det möjligt att förstå och synliggöra 

vändpunkter i relation till ätstörningsproblematiken. Detta då vi med denna metod hade 

möjlighet att lyfta fram hela individens sjukdomsförlopp inklusive tiden innan vilket gav oss 

en bild av hur individens mående påverkats av olika vändpunkter i dennes sociala kontexter. 

På detta sätt blev informationen vi erhållit av intervjuerna en förstahandskälla vilket gjorde 

att materialet inte riskerat snedvridning innan vi fick tillgång till det. I denna studie är detta 

en viktig aspekt då vi är intresserade av individens egen upplevelse av fenomenet ED. 

Eftersom respondenten fritt berättat om sina erfarenheter gav det oss en direkt inblick i hur 

vändpunkter, emotioner och ED hör samman för individen.  

  



   
 

 10 

Tabell 1. Information om respondenter 

Fiktiva namn Form av ED Sjukdomstid Ålder vid insjuknad 

Alice UNS* 9 år 14 år 

Emma UNS/AN  7 år 15 år 

Frida AN/BN/UNS 10 år 14 år 

Hannah AN/UNS 8 år 11 år 

Kelly UNS 3 år 13 år 

Maria AN 13 år 11 år 

Robin AN 4 år 13 år 

Stephanie AN 1 år 15 år 

Tiffany AN 2 år 16 år 

Yasmine UNS** 10 år 15 år 

* Respondenten var tveksam, då hon inte fått en fastställd diagnos. 

** Respondenten minns inte om behandlingshemmet ställde en diagnos, ställde den själv. 

Tabellen ovan redogör för samtliga respondenters fiktiva namn, form av ED, sjukdomens 

längd samt ålder vid insjuknad. Tabellen visar även att sex av tio respondenterna har haft 

UNS, vilket visar att den är vanligt förekommande hos respondenterna. Vidare påvisar 

tabellen att samtliga respondenter var i tidig ungdom vid insjuknandet i ED. 

Kriterierna för att delta i studien var att man har varit sjuk i ED och nu är frisk från 

sjukdomen vilket samtliga respondenter uppfyllde. Anledningen till att vi valde individer som 

idag är friska är för att dessa har en distans till sjukdomen. När respondenterna samlats in 

bestämdes tider och platser för intervjuerna, åtta av de tio intervjuerna gjordes ansikte mot 

ansikte medan två gjordes via telefon då dessa respondenter bodde på avlägsen ort. 

Anledningen till att det blev telefon istället för IP-telefoni berodde på att respondenterna 

själva valde detta, den ena på grund av bättre ljudkvalitet och den andra för att hon inte hade 

tillgång till kamera för videointervju. Intervjuerna delades upp mellan oss vilket bidrog till att 

vi erhöll fem respondenter var att intervjua, intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas och i samband med detta avidentifieras. Vi valde att transkribera de intervjuer vi 

själva utfört för att transkriberingen skulle utföras så korrekt som möjligt. Anledningen att vi 

ansåg att det bästa var att transkribera de intervjuer vi själva genomfört, var för att få med 

respondentens gester, ansiktsuttryck och sinnesstämning. Det menar vi är svårt om man 
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enbart har en ljudfil att utgå från och inte de bakomliggande uttrycken. När uppsatsen skrivits 

klart raderades ljudfilerna då respondenternas anonymitet är av största vikt.   

4.2 Kodning 

Eftersom uppsatsen är baserad på en pilotstudie utvecklades kodningsschemat innan 

uppsatsen började skrivas. Här kommer vi först att presentera hur kodningen för pilotstudien 

genomfördes för att därefter redovisa hur vi använde oss av det bestämda kodningsschemat 

för att koda resterande intervjuer. 

För kodning och analys använde vi oss utav interpretative phenomenological analysis, IPA 

vilket är en del av den fenomenologiska ansatsen och är en metod som används när man vill 

belysa respondentens upplevda erfarenhet och den känsla som respondenten förmedlar genom 

berättandet (Smith, Flowers & Larkin, 2009, s. 80). Att vi valde just IPA som metod var 

eftersom vi är intresserade av individens egen upplevelse och erfarenhet av vändpunkter och 

genom en förhållandevis öppen och fri intervjuform av berättande karaktär kan vi få svar på 

hur individen uppfattat sin ED. Öppenhet är en av de viktigaste aspekterna i denna metod 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 95–96). Exempel på öppenhet är samverkan mellan 

forskare och respondent samt att forskarens relation till studieobjektet är objektiv i relation 

till intervjuer och analys. Att vi under intervjuerna och främst analysen ser bortanför vår egen 

kunskap och åsikt samt fokuserar på respondentens emotioner och syn på det som sägs är ett 

sätt att hålla öppenheten. Författarna nämner även hur IPA som metod är bra lämpad för 

känsliga ämnen som psykisk ohälsa i och med att fokus ligger på hur den drabbade individen 

upplever sin sjukdom och inte hur forskaren eller etablerade teorier ser till situationen 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Det betyder här att det är viktigt att vara reflexiv och 

känna empati.  

Metoden vi använde oss av för att skapa ett kodningsschema är den metod som Smith, 

Jarman och Osborn (1999) exemplifierar. Detta innebär att vi vid första genomläsningen av 

transkriberingen letade efter preliminära koder och teman vilka skrevs i vänster marginal. Det 

går ut på att använda sig utav öppen kodning och inte vara försedd med förutbestämda koder 

att arbeta utefter. Vid senare genomläsning fokuserade vi på att försöka sammanfatta de 

preliminära koderna och temana till mer abstrakta teman, dessa skrevs i den högra 

marginalen, exempel på teman var; panikångest, ta ut frustration på kroppen och 

självdestruktivitet. Vi fortsatte analysprocessen med tematisering genom att leta efter mönster 

i våra abstrakta teman och reducera dessa till mindre kluster. Vi undersökte också om några 
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av dessa teman var överordnade och verkade som en dragningskraft som sammanförde olika 

teman till en större kategori. Tidigare nämnda exempel kategoriserades i ett kluster under det 

övergripande temat självdestruktivitet eftersom vi ansåg att detta tema var överordnat. Andra 

teman vi hittade men som inte hade ett naturlig överordnat tema som sammanförde dem, 

gjorde att vi fick skapa ett nytt namn för kategorin. Ett sådant kluster blev emotioner som 

övergripande tema med underteman i egenskap av; stolthet, maktlöshet och rädsla/återfall. 

Några av de teman vi upptäckte och antecknade i höger marginal var dock inte relevanta för 

studien vilket innebar att dessa reducerades bort. Nedan kommer ett exempel på hur vi kodat. 

 

 

Det vi kan se i kodningsexemplet ovan är hur vi började med att hitta preliminära koder i den 

vänstra marginalen för att sedan skapa mer abstrakta teman i den högra. När vi gick vidare till 

tematiseringen sorterades dessa abstrakta teman in i olika kluster. Hoppa över lunchen 

sorterades in i klustret självdestruktivitet, maktlöshet sorterades in i emotioner och 

förväntningar såg vi som ett överordnat tema som fick stå som rubrik till ett kluster. 

Med hjälp av dessa kluster skapades ett kodningsschema, vilket tillämpades vid kodningen av 

resterande nio intervjuer. Kodningsschemat som använts för kodningen i uppsatsen visas 

nedan.  

Tabell 2. Kodningsschema 

Barndom Krav/förväntningar Omgivning Självdestruktivitet Vändpunkter Emotioner 

- Positiv 

- Negativa 

- En själv 

- Andra 

- Personlighet 

- Familj 

- Vänner 

- Samhälle 

    - Media 

- Metod 

    - Ta ut frustration 

på kroppen 

- Diagnos 

  - Panikångest 

- Positiv 

- Negativ 

- Vården 

- Positiv 

- Negativ 

  

Kodningsschemat ovan visar hur uppdelningen av kluster har gått till. Schemat är uppdelat i 

sex stycken kluster (huvudkategorier) där varje kluster har olika många underteman 



   
 

 13 

(subkategorier). Vi valde att dela upp varje huvudkategori följt av olika många subkategorier. 

Exempel på detta är subkategorierna, positiv och negativ under barndom, vändpunkter och 

emotioner medan krav/förväntningar, omgivning och självdestruktivitet fick andra sorters 

subkategorier. Klustret emotioner är således en sammanslagning av diverse känslor, både 

positiva och negativa, under rubriken självdestruktivitet placerades samtliga självdestruktiva 

metoder. Att vi valde att inte specificera kategorierna ytterligare var för att vi inför resterande 

nio intervjuer förutsatte att vi skulle påträffa likvärdiga teman men med varierande 

konstruktioner, vi ville därför inte vara för detaljerade med våra teman. Vi valde även inför 

de nio återstående intervjuerna att använda färger vid kodningen för att underlätta utförandet. 

För att koda de transkriberade intervjuerna började vi med att läsa igenom varje text noga 

utan att aktivt leta efter teman för att sedan övergå till en läsning där vi försökte hitta de ord 

och meningar i texterna med relation till klustrets huvudteman. Kodningen av intervjuerna 

visade varierande underteman för de olika klustren men kategoriserades in under redan 

bestämda rubriker. Vi kunde till exempel i en intervju synliggöra både positiva och negativa 

delar om familj, där föräldrarna under respondentens uppväxt bråkat mycket och relationerna 

i hemmet påverkats av detta samtidigt som de under respondentens sjukdomstid varit väldigt 

stöttande. Både det positiva och det negativa kategoriserades in under omgivning för att 

sedan i kapitel 5 analyseras som positivt och negativt. Emotioner var ytterligare en 

huvudkategori där både positiva och negativa delar hittades i samtliga intervjuer, att inneha 

subkategorier som var öppna hjälpte oss att koda intervjuerna med öppenhet trots 

användningen av ett förutbestämt kodningsschema. 

 

4.3 Giltighet och tillförlitlighet 

Giltighet syftar till att studiens resultat svarar på det studien i fråga syftar till (Bryman, 2018, 

s. 72). För att studien ska bli så generaliserbar som möjligt har vi i hög grad eftersträvat att 

utföra samtliga intervjuer ansikte mot ansikte. Detta var dock inte möjligt då två av 

respondenterna befann sig på annan ort och telefonintervju istället användes. Vi anser inte att 

dessa två intervjuer skadat giltigheten eftersom känslor även kunde tolkas genom röst i form 

av exempelvis skratt, pauser och oavslutade meningar. En annan aspekt var kodningen, 

eftersom en av oss hade en relation till fenomenet vilket vi i förhand antog skulle vara 

problematiskt. Detta menar vi i efterhand inte påverkar studiens giltighet då vi hade fördelen 

att vara två, där enbart en av oss har en relation till ämnet. Genom att vara medvetna om 
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problematiken kunde vi se på materialet med två olika infallsvinklar. Fördelen var även att 

med erfarenhet utav fenomenet och genom att inneha en relation till ED, bidrog detta med en 

kunskap som gjorde att vi tydligare kunde betrakta bakomliggande faktorer, både vid 

genomförandet av intervjuer och under kodningsprocessen. 

Tillförlitlighet belyser resultaten i studiens replikerbarhet, vilket innefattar att om studien 

genomförs på nytt att resultaten blir detsamma (Bryman, 2018, s. 72). Då studien undersöker 

individers specifika upplevelser måste man ha i åtanke att alla individer har olika berättelser 

och upplevelser. Koderna som arbetats fram har varit i dialog och diskussion mellan oss båda 

vilket gör att vi menar att dessa är väl genomtänkta. Detsamma gäller intervjuguiden med 

huvudfråga och stödpunkter. Vi har haft en gemensam diskussion för att framställa en 

intervjuguide som svarar till studiens syfte. 

Telefonintervjuer kan skapa ett problem då den som intervjuar inte ser respondenten och 

därmed missar kan kroppsspråk och ansiktsuttryck som kan vara viktiga. Vi argumenterar 

dock för att det inte påverkat studien att två av intervjuerna gjordes via telefon eftersom långa 

pauser, skratt och avbrutna meningar förklarar en svårighet att formulera sig och att berätta 

om känsliga delar gällande sjukdomsperioden. Telefonintervjuer kan även göra det lättare för 

respondenten att öppna upp sig om ett känsligt ämne som ED, då det inte finns en fysisk 

närvaro mellan intervjuare och respondent (Bryman, 2018, s. 582). Vi anser inte heller att 

valet att transkribera våra egna intervjuer påverkat studien på ett negativt sätt. Eftersom den 

transkriberade texten även innehåller tecken för pauser, oavslutade meningar och 

transkriberarens egna kommentarer gällande exempelvis kroppsspråk och ändringar i 

tonlägen. Det positiva med att intervjuaren själv transkriberar sin intervju är att 

bakomliggande faktorer som enbart den som gjort intervjun är medveten om får en betydande 

roll, såsom exempelvis kroppsspråk, energi och miljö.  

Som vi nämnt innan har en av oss en nära relation till föreningarna SHEDO och Frisk & Fri 

samt ämnet ätstörningar, vi reflekterade tidigare om att detta kunde medföra problem. Nu i 

efterhand kan vi tydligt se att så inte var fallet, förkunskaperna bidrog snarare till en mer 

positiv infallsvinkel. Att vi var två personer med olika utgångspunkter till ämnet var även det 

väldigt positivt då vi kunde se på materialet från två olika perspektiv och därigenom såg den 

ena av oss detaljer som den andra hade missat. Vi ser det som en styrka i studien att vi har 

dessa två infallsvinklar eftersom våra olika bakgrunder kompletterar varandra och vi kunde 

hjälpas åt att skapa en så öppen bild som möjligt av det respondenterna sagt.   
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4.4 Etiska överväganden 

Eftersom ED är ett känsligt ämne var det nödvändigt att förhålla sig till de etiska principer 

som finns för forskare, såsom information, samtycke, anonymisering och hantering av 

känsligt material (Stafström, 2017, s. 13–14). För att följa de etiska principerna var vi tydliga 

redan i informationsbrev att studien är helt frivillig och att den när som helst kan avbrytas 

samt att respondenten kommer att avidentifieras (se bilaga 8.1). Vi förklarade också att de 

som kommer inneha tillgång till materialet under arbetets gång endast är vi samt vår 

handledare och meddelade att det material vi får in slutligen kommer att presenteras i en C-

uppsats vid Uppsala universitet. Inför varje intervju gick vi återigen igenom rätten för 

respondenten att avbryta närhelst denne vill och hur inspelning, transkribering och 

anonymisering skulle gå till. Efter samtliga intervjuer valde vi att sitta kvar och samtala med 

respondenterna för att ge en lämplig avslutning där möjligheten att diskutera samt få svar på 

eventuella frågor, men även för att vi inte ville lämna dem direkt efter en känsloladdad 

intervju. 

5. Resultat & Analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten av studien genom exempel ur intervjuerna 

som vi genomfört. Som den tidigare forskningen synliggör påverkas insjuknandet av AN och 

BN främst av sociokulturella faktorer. Med studien har vi undersökt om olika vändpunkter 

påverkat typen av ED respondenterna insjuknat i eller om det i alla typer av ED är liknande 

bakomliggande grundproblematik. Vi har delat in analysen i fyra delar för att på bästa sätt 

synliggöra resultaten samt förtydliga läsandet. Den första delen behandlar hur barndomen 

påverkar risken för insjuknad i ED, den andra om hur respondenterna hanterat känslor under 

sjukdomstiden, den tredje om hur omgivningen påverkar identiteten hos respondenterna och 

den fjärde om hur ED som samlingsbegrepp har betydelse.  

Resultaten i studien förklarar hur viktigt det är att redan under barndomen lära sig att hantera 

känslor. Den belyser även hur förändringar i individens liv som exempelvis miljöombyten 

eller att tryggheten försvinner, påverkar risken för insjuknad i ED. 

5.1 Barndomens inverkan på insjuknandet i ED 

Relationen till mat i barndomshemmet kan ha en utmärkande betydelse för individer som 

insjuknar i ED eftersom det individerna lärt sig i tidig ålder kan bli en betydande faktor 
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senare i livet. Flera av respondenterna har under intervjuerna bekräftat detta vilket citaten 

nedan illustrerar: 

Jag skulle inte skylla på min mamma men min mamma har jojo bantat ganska mycket [...]. 

(Emma) 

[...] mina föräldrar hade väl en relativt sund relation till mat, ibland var det väl att man 

kunde märka att de alltså typ fick för sig att de skulle banta och att detta kan inte jag äta, typ 

gömde godis och sånt men det var inte mycket jag lade märke till det [...]. (Maria) 

Både Emma och Maria menar att deras familjer överlag har haft en bra relation till mat men 

att föräldrarna under perioder har använt sig av olika metoder för bantning. Maria menar även 

att hon inte lade märke till något osunt beteende hos föräldrarna. 

[...] min pappas sida [...], där tävlar man om vem som gjort godaste maten, godaste 

efterrätten. Och jag kom hem till min mammas sida[...]. Då var det väldigt mycket den här 

hetsen över, vad har du gjort för bantning, å vad smal du är, lägg inte så mycket smör på 

mackan och det var .. så mycket signaler hela tiden över maten, så jag tror att det blev fel 

[...]. (Alice) 

Alice förklarar hur det var en skillnad mellan föräldrarna då hennes pappa och hans släkt 

lagade mycket mat och tävlade om vem som lagat den bästa maten. Mammans släkt var mer 

träningsorienterade där smal var synonym med fint. Den ständiga oenigheten gällande mat 

ledde till dubbla signaler vilket gjorde det svår för Alice att veta hur hon skulle förhålla sig 

till mat. 

[...] pappa var väldigt rädd att alla skulle bli överviktiga. [...] hela hans dagar går åt till att, 

vad ska jag äta. Han gick upp på morgonen och bara, vad ska vi äta till lunch? Men vi har ju 

inte ätit frukost ännu [...]. (Yasmine) 

Yasmine växte upp med en pappa som på grund av sin rädsla för övervikt ville inneha 

kontroll över hur kosten för samtliga familjemedlemmar delades upp under dagen. Pappans 

stress över och ständiga tankar om mat resulterar i att hennes relation till mat blev förvrängd. 

Både Yasmine och Alice förklarar hur en av föräldrarna känt hets och oro för övervikt under 

deras uppväxt vilket bidrog till en vändpunkt, med förvrängda tankar kring mat. 

Den tidigare forskningen belyser att unga kvinnor påverkas mer än unga män av föräldrarnas 

bantningsmetoder, de är dessutom mer benägna att själva ta med sig dessa strategier för 
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viktnedgång om modern bantar (Dogan et al., 2018; McCabe & Ricciardelli, 2003). 

Forskningen lyfter tillika fram att enbart samtal om vikt och bantning under uppväxten kan 

göra avtryck på hur unga kvinnor ser på sina kroppar (Gustafsson et al., 2009). Även vår 

studie påvisar att det kan vara en bidragande faktor om föräldrarna bantar eller om det 

förekommer mycket samtal kring vikt och kost hemma under barndomstiden. 

I likhet med Berger och Luckmann (1991) ser vi att den primära socialisationen har en 

inverkan på individens senare liv och insjuknandet i ED då respondenterna redan från 

barnsben fått med sig en negativ relation till mat. Eftersom respondenterna fått med sig 

redskap från sina signifikanta andra om hur de ska handla och agera i olika situationer senare 

i livet, ökar risken för att ED utvecklas då respondenterna tar till en kontroll över kosten vid 

tillfällen i livet som känns okontrollerbara eller då de känner att de inte passar in i samhällets 

normer. Att växa upp i ett hushåll där föräldrarna inte har en sund relation till mat och där 

rädslan för övervikt ständigt är närvarande, lämnar avtryck av negativa tankar i 

respondenternas huvud. Även om Maria inte tycker sig märkt av föräldrarnas bantning är det 

påtagligt att hon undermedvetet påverkats av föräldrarnas bantningsmetoder, vilket gjort att 

hon senare tagit till kontroll över kosten när hon hamnat i svåra situationer. 

Medvetenheten om samhällsnormer och vad som förväntas av oss som individer påbörjas 

redan i den primära socialisationen och är sedan ständigt närvarande. Samtliga respondenter 

insjuknade i ED under tidiga ungdomsår, under den tiden då individen ska ställas om från 

barn till vuxen. Respondenterna nedan redogör för detta: 

Emh det började med att jag fyller [15] år i september och sen där vid årsskiftet tänkte jag ah 

men jag ska börja träna lite extra och vara lite nyttigare liksom. Efter allt onyttigt ätande 

efter julen, att man ska typ starta året fresh liksom så det var inte mer än så. (Stephanie) 

Stephanie menar att hon kände att hon behövde bli mer hälsosam efter en kort period med 

osunda matvanor, hon påverkades av samhällets normer av en hälsosam livsstil vilket snabbt 

eskalerade till AN. Det nya året blev för Stephanie därmed en vändpunkt i insjuknad vid ED 

då hon använde det nya året som en ny start till ett hälsosammare liv. 

[...] jag vet man påverkades mycket av det här med att man ska äta rätt, man ska vara smal, 

man ska vara ja men allt det här liksom [...] bidrog till att jag insjuknade [vid 11 år] och sen 

drömmen om att bli en modell så ville man ju. [...] Och sen var det också att vi hade en sån 

där hälsovecka i skolan och då pratade de jättemycket om vad all maten innehöll och inte att 

det var okej att äta [...]. (Maria) 



   
 

 18 

Samhällets påverkan på att äta rätt och vara smal blev vändpunkten i insjuknandet i ED för 

Maria. I hennes fall blev skolan en medlare mellan samhället och henne vilket gjorde att hon 

såg på sig själv och sitt levnadssätt med nya ögon. Likt Stephanie påverkades även hon av de 

normer om sunt och hälsosamt leverne som samhället förfogar. 

Citaten ovan indikerar att i samband med pubertet och omställningen från barn till vuxen 

påverkas respondenterna särskilt av de normer om smalhet och sundhet som samhället främst 

har gentemot kvinnor. Insjuknad i ED sker oftast då individerna är i tidig ungdom. Detta 

belyser även tidigare forskning som påvisar att ungdomsåren är en tid för mycket 

förändringar eftersom individen i hög grad påverkas av omgivningens förväntningar och 

normer (Dogan et al., 2018; Giddens, 2008; McCabe & Ricciardelli, 2003). Att det är i tidig 

ungdom insjuknandet oftast sker kan relateras till den dialektik mellan individen och 

samhällets normer som skapats under den primära socialisationen (Berger & Luckmann, 

1991). Respondenterna har vuxit upp till medlemmar av samhället och påverkas av de 

rådande normerna om smalhet som finns i samhället. 

5.2 Hantering av känslor under ED 

Upplevelsen av känslor som maktlöshet och otrygghet bland respondenter vid miljöombyten 

visade sig spela en betydande roll av insjuknandet i ED. Detta kan vi se i citaten som följer: 

Sen så när jag var tolv så gick det åt andra hållet [har tidigare haft AN] för att jag var med 

om ett sexuellt övergrepp [...] när jag var tolv och då började jag äta mer, då ville jag inte 

vara smal längre utan jag ville inte se attraktiv ut för jag ville aldrig utsättas för någonting 

sådant igen. (Hannah) 

När Hannah i tidig ålder utsätts för sexuellt övergrepp övergår sjukdomen från AN till UNS, 

detta leder till en ny strategi att hantera maten och kroppen på. Istället för självsvält så 

övergår strategin till hetsätning. Genom att äta mycket kan hon själv forma sin kropp och 

återta kontrollen över sin egen kropp och liv det som hon med övergreppet blivit berövad.  

Men sen när jag kände mig obekväm av att komma till gymnasiet .. Jag kände inte en kotte 

liksom, jag såg inget ansikte som jag kände igen, jag var ändå i samma stad som jag har växt 

upp men då kände jag bara att jag inte ville vara samma, gamla, tjocka jag liksom. (Emma) 

Gymnasiet blev för Emma en distinkt vändpunkt för insjuknad i ED. Att byta skola blev för 

henne en möjlighet att ta kontroll över sin kropp och skapa sig en ny identitet, från den gamla 

tjocka identiteten till en ny mer sevärd identitet. 
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ED uppkommer som en känslohantering för ovan nämnda respondenter, de sociala 

faktorerna, att byta skola eller utsättas för trauma blir betydande vändpunkter för insjuknad i 

ED. För Hannah blir känslohanteringen en form av att äga kontrollen över sin egen kropp, 

hon känner en rädsla för att någon återigen ska ta sig rätten att utnyttja hennes kropp och för 

att komma undan rädslan tar hon hjälp av maten, för att se mindre attraktiv ut för andra. 

Otryggheten med att byta miljö som i Emmas fall blir påtagligt för hennes sätt att hantera 

känslor, hon hamnar i en ny miljö och situation som känns svårhanterlig vilket gör att hon tar 

kontroll över situationen genom att försöka ändra sitt utseende via sina matvanor. I likhet 

med Giddens (2008) kan även vi se hos respondenterna att ED uppkom som en form av 

kontroll. Ett sätt för dem att hantera situationen de befann sig i är genom att hantera sina 

känslor med hjälp av kroppslig orientering vilket ledde till ED. Genom Hochschilds (2003) 

emotionsteori kunde vi observera att samtliga respondenters känslohantering av negativa 

känslor och otrygghet medfört att de skadar kroppen fysiskt. Emotionsteorin gjorde det 

möjligt för oss att tolka respondenternas känslouttryck. 

Att ED blir en form av känslohantering kan även bero på ångest och depression. Samtliga 

respondenter har beskrivit en känsla av ångest eller depression antingen som resultat av ED 

eller som en utlösande faktor till ED. Tre av respondenterna har haft en allvarligare grad av 

depression vilket ledde till andra former av självdestruktivitet, detta illustreras i citaten 

nedan: 

[...] ja, jag kommer ihåg att jag dunkade huvudet ganska mycket, självskadebeteende som var 

tvunget att stoppas typ. (Robin) 

Robin beskriver hur han kunde använda sig av utåtagerande strategier för att skada sig själv 

och visa omgivningen att han inte mådde bra. 

[...] det [självskadebeteendet] var ett sätt att hantera ångest och när jag gjorde det som mest 

hade det blivit mer som ett tvångsbeteende. Jag gjorde det även fast att jag var glad, för att 

om jag inte gjorde det skulle jag få ångest utav det sen. [...] flera gånger på en dag, fyra, fem 

gånger kunde jag låsa in mig någonstans och skära mig. Lite som ett .. som ett förebyggande 

syfte, ja. (Kelly) 

[...] han [mannen] kunde dricka för att visa att han inte mådde bra och jag skära mig för att 

visa att jag inte mådde bra. (Yasmine) 
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Kelly och Yasmine beskriver hur de använder sig av en annan form av strategi genom att 

skära sig för att visa att det inte mådde bra. Kelly förklarar även hur självskadebeteendet blev 

en trygg punkt för att slippa känna den ångest hon annars skulle känt.  

Respondenterna visar en svårighet att uttrycka känslor de kände vilket kan kopplas till 

otrygga familjeförhållanden under uppväxten, det är i den primära socialisationen vi lär oss 

känslohantering. Om vi under den primära socialisationen inte mottagit verktyg för att 

uttrycka och hantera de olika känslor som uppstår kommer vi senare som i respondenternas 

fall hitta andra strategier för känslohantering. Forskning har sedan tidigare observerat att 

familjer som drabbats av ED har svårare att uttrycka känslor och har sämre sammanhållning 

än familjer utan ED (Offner, 1997). Hochschild (2003) menar att det finns en skillnad i 

känslohantering mellan könen, att män är offensiva i relation till sina känslor medan kvinnor 

har en mer defensiv relation till sina känslor. Vi kan se en skillnad i känslohanteringen mellan 

respondenterna ovan då Robin har ett utåt sett mer aggressivt och utåtvänt självskadebeteende 

till skillnad från Kelly och Yasmine vars självskadebeteenden är mer inåtvänt. Robin valde 

ett självskadebeteende som visar utåt mot omgivningen att han inte mår bra medan Kelly och 

Yasmine använde sig av metoder som lättare kunde döljas för omgivningen. Den formen av 

känslohantering alla tre använde sig av var en kroppslig orientering av självskador för att 

hantera de känslor av maktlöshet och ångest de upplevde. Respondenterna har under 

uppväxten inte fått lära sig att hantera olika typer av känslor vilket lett till att de använt sig av 

självdestruktiva metoder för att trycka ner sina negativa känslor. 

Flera av respondenterna har även nämnt att det under sjukdomstiden kan vara svårt att 

genuint känna de känslor som förväntas av en även om man förstår vad samhällets normer 

kräver i olika situationer. Nedan illustreras en respondents uttalande beträffande detta: 

Jag minns att jag skrattade för att jag visste att socialt så skulle man skratta för att det är 

roligt men jag minns att det hände flera gånger, att jag skrattar just nu för att jag vet att jag 

ska och inte för att jag tycker att det är roligt, det var fake liksom. (Stephanie) 

Stephanie förklarar hur hon kände sig tvungen att anpassa sig efter samhällets normer och 

regler för känslor även om hon inte själv kunde känna dem. 

Det som exemplifieras i citatet ovan är den strategin av känslohantering benämnt ytagerande, 

Stephanie kände egentligen ingen glädje utan en nedstämdhet och ångest men i den sociala 

situationen hon befann sig i förväntades det av henne att hon skulle skratta. Stephanie hamnar 

i situationen där hon inte lyckas förmå sig själv att känna genuin glädje och den vedertagna 
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strategin blev vid det tillfället att ytagera, genom att spela glad och skratta för att 

tillfredsställa omgivningen. 

5.3 När identiteten blir ED, påtryckningar från omgivningen 

Vi kan se att media i form av tidningar, internet och omgivningen i egenskap av vänner, 

familj och bekanta är betydande faktorer i insjuknade, tillfrisknande och under ED. Citaten 

nedan redogör för detta: 

Man hade sett tidningar och så nytt år ny start. Såna tankar liksom, jag var ju inte överviktig 

heller utan mer såhär, jag vill vara lite nyttigare. [...] Lika mycket information hade jag 

googlat fram för att motivera min ätstörning också. För att då kunde man googla fram, 

thinspiration, thinspo så fick man fram massor av bilder av smala tjejer. (Stephanie) 

[...] det allra värsta för mig då var att jag hade väldigt mycket “bra” tillgång till hemsidor 

som var liksom förespråkande för anorexia och bulimi så jag hade en tumblr sida som både 

jag postade väldigt mycket och man fick otroligt mycket push från människor som var lika 

sjuka. (Emma)  

Både Stephanie och Emma förklarar hur internet var en givande faktor till upprätthållandet 

men även inkörsporten till insjuknandet i ED, de beskriver hur de påverkats av medias bild 

och kroppsideal. Stephanie förklarar hur hon genom internet kunde söka fram information 

med bilder på smala tjejer för att motivera sjukdomsprocessen och upprätthålla ED. Emma 

redogör för hur individer hon aldrig träffat ansikte mot ansikte, online identiteter, kunde ha en 

stark inverkan på hennes kroppssyn. 

När jag gick ner så kunde jag få beröm för att typ vad smal du är eller vad fin du är [...]. 

(Hannah) 

[...] det va bidragande med att jag hela tiden fick bra komplimanger det var ju det som .. man 

uppmuntrades utan att det märktes liksom. För att jag minns såhär grejer, att jag satt i 

klassen och satt med någon klasskompis och så kollade han till andra sidan klassrummet och 

bara, kolla hennes mage hänger, helt otroligt din är ju helt platt. Det var såna här grejer som 

man bara, oh ja börjar närma mig perfektionen. (Alice) 

Respondenterna upplever ett ideal som media och omgivningen skapat där den slanka 

kroppen är den perfekta kroppen som projiceras. Hannah och Alice beskriver uppmuntran de 

får av viktnedgången från individer i deras omgivning i form av kommentarer från 
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exempelvis klasskompisar. Alice uttrycker det, att hon kände att hon började nå det rådande 

kroppsidealet som samhället projicerat. Hon tillskrivs identiteten som den smala tjejen med 

platt mage vilket blir en uppmuntrande faktor som gör att hon lättare fastnar i en ond cirkel 

där ED tar över. Tron på att det falska jaget är den autentiska identiteten kan leda till att 

individer som insjuknar i ED har svårare att ta sig ur sjukdomen. 

Likt den tidigare forskning kunde även vi urskilja att media var en betydande faktor för 

individer som tidigare haft ED. Det mediala kroppsidealet blir problematiskt att uppnå 

eftersom det sannerligen är svåruppnåeligt och icke existerande (Dogan et al., 2018).  

Respondenterna identifierar sig så pass mycket med ED som den autentiska identiteten vilket 

resulterar i att det är fast i ett falskt jag.  

Vidare illustrerar citatet nedan när man är sjuk i ED hur synen på sig själv och ens identitet 

kan blir förvräng: 

[...] för vi [familjen] hade liksom döpt dels var jag liksom den goda och så fanns det den 

dumma, som var den här ätstörningen då. (Tiffany)  

Tiffany förklarar hur hon och hennes familj skapar två olika identiteter under insjuknande 

processen, den goda som var hennes sanna jag och den dumma som var ED. 

Hon och hennes familj hjälps tillsammans åt med att namnge det falska jaget som den dumma 

identiteten, ED. Hon är medveten om det falska jaget vilket bidrar till en vändpunkt i hennes 

sjukdomsprocess som kan hjälpa henne att bryta sig fri från ED och det falska jaget. 

5.4 Betydelsen av begreppet ED i fokus  

Resultaten i studien visar det vi vill bidra med, en kunskapslucka att synliggöra ED som 

samlingsbegrepp och inte specificera oss i AN eller BN vilket vi i tidigare forskning kunde 

observera. Dessa citat illustrerar vikten av att lyfta fram ED som betydande fenomen: 

[...] jag kan väl säga att ätstörningar sitter i huvudet och inte i vikten .. det är verkligen så. 

Man kan ha en ätstörning och väga typ vad som helst men för de flesta så är det .. de flesta 

ser bara anorexi .. att man är väldigt underviktig och det är bara det som är allvarligt. Men 

de flesta har ju inte anorexi utan det är väl UNS som många har och att det går att bli frisk. 

(Kelly) 

Det var ju ingen som såg på mig att det var något tokigt, utan alla var såhär att ja du är 

normalvikt liksom men ingen visste att jag kanske kräktes efter eller att jag inte åt för att 
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kunna äta, att det blev liksom en annan cykel att det var lika om inte ännu sjukare kanske, det 

var lika begränsande och lika kontrollerande som alla andra ätstörningar men man såg inte 

utåt sett det på mig. (Frida) 

Både Kelly och Frida redogör för vikten av att lyfta fram ED som samlingsbegrepp och att 

det inte enbart bör handla om de individer där det syns på utsidan att det är sjuka så som i 

AN. Man kan vara normalviktig och ändå vara väldigt sjuk i en ED, som Kelly nämner sitter 

ED i huvudet och inte i vikten men även att UNS är den formen av ED som drabbar flest 

individer. 

Den tidigare forskningen till denna studie har haft som fokus att lyfta fram de mest omtalade 

ED formerna att fokusera på, AN och BN. Då vi i inledningen belyser statistik som visar att 

UNS är den ED som drabbar flest individer anser vi likt respondenterna att det är viktigt att 

fokusera på begreppet ED som helhet. Vi önskade synliggöra fenomenet ED som helhet, 

vilket möjliggjordes med hjälp av de tio intervjuade respondenternas livshistorieberättelse 

gällande ED som fenomen.  

Vi kan med hjälp av samtliga respondenter synliggöra hur insjuknade i ED påverkas av 

barndomen, känslohantering och omgivningen. Barndomens påverkan var en betydande 

faktor vid insjuknandet i ED men hade också en stor inverkan på hur respondenterna 

hanterade sina känslor. Miljöombyten hade även det en stor inverkan på insjuknandet i ED 

och sättet att hantera känslor. Strategierna för känslohantering var av varierande grad men det 

samtliga respondenter har gemensamt är att de tog ut känslohanteringen med hjälp av sin 

kropp, antingen genom enbart ED eller ED i kombination med andra självskadebeteenden. 

Omgivningen och medias funktion i insjuknandet var även dessa betydande faktorer på 

insjuknandet av ED. Det som dessutom framgick vara viktigt i studien för ett flertal av 

respondenterna var betydelsen av samlingsbegreppet ED, vilket vi med studien eftersträvat att 

uppmärksamma. 

6. Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel besvaras syftet i relation till frågeställningarna i form av en 

summering av studien. Vidare kommer vi att redogöra för resultaten i relation till tidigare 

forskning samt teori och därefter resultat i relation till metod. Avslutningsvis följer en slutsats 

av studien med förslag på vidare forskning. 
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6.1 Summering 

Syftet med studien var att ta reda på vilka vändpunkter som kan påverka insjuknandet i 

ätstörningar samt sjukdomsförloppet. Våra frågeställningar; Hur påverkar omgivningen 

insjuknandet i ätstörningar och sjukdomsförloppet samt hur hanterar individen sina känslor 

under sjukdomstiden?  

Vändpunkterna vi kan se i materialet är inte alltid tydliga men det vi kan urskilja är att 

miljöombyten spelar en betydande roll för insjuknande i ED. Detta beror på att tryggheten i 

tillvaro förändras och individen behöver ta till nya strategier för att återta kontrollen över den 

rådande tillvaron. Resultaten tydliggör även hur individens omgivning, främst media bidrar 

till att upprätthålla individens sjukdom då omgivningen uppmuntrar det sjuka beteende. 

Exempel på detta är att om individen ständigt får beröm för hur smal och fin denna är av 

antingen den direkta omgivningen eller genom social media bidra detta till att sjukdomen 

bibehåller sin makt över individen. Vi har i studien observerat hur kommentarer och 

jämförelser med andra kan få en individ att känna positivt över sin sjuka kropp vilket får 

denne att vilja fortsätta sträva efter det rådande kroppsidealet. Flera av respondenterna har 

nämnt hur media påverkat sättet de ser på sig själva, med ett svåruppnåeligt kroppsideal, 

tidningar som uppmuntrar till ett hälsosammare liv blir en vändpunkt till insjuknad på samma 

sätt som det sedan hjälper till att upprätthålla ED. Tillgången till internet är dock det som 

påverkat respondenterna i högsta grad då det är lätt tillgängligt och innehåller information 

som behövs för kaloriräkning, träningstips, hemsidor som bidrar till att uppmuntra det sjuka 

beteendet med hjälp av omarbetade bilder, information om ett nyttigare liv och olika 

bantningsmetoder. 

Omgivningens påverkan på insjuknande i ED synliggörs redan under uppväxten; en otrygg 

uppväxt påverkar individens identitetsskapande och sätt att hantera känslor. Studien visar 

även att samtliga respondenter under sjukdomstiden problem med depression eller ångest, 

vilket i sin tur påverkat känslohanteringen. Det som skiljer respondenterna åt är huruvida 

depressionen eller ED varit grundproblematiken. 

6.2 Resultat i relation till tidigare forskning och teori 

Med materialet i studien kan vi urskilja hur samhällets förväntade normer i relation till 

individens känslor och den primära socialisationen har en stark betydelse för hur individen 

uppfattar sig själv och de känslor som kan vara svåra att hantera i relation till ED. Har man 

inte lärt sig känslohantering i den primära socialisationen finns en överhängande risk att man 
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som i respondenternas fall tar till självskadebeteenden för att göra sig fri problematiken. De 

teoretiska perspektiven vi använde oss av i analysen var adekvat, teorierna täckte på ett 

givande sätt den problematik vi eftersträvade undersöka. Vi kunde på ett tydligt vis urskilja 

hur respondenternas sjukdom påverkades av deras känslohantering. Eller som i ett flertal av 

respondenternas fall, att inte inneha förmågan att känslohantera, utan att de istället tog till 

olika självdestruktiva beteenden för att komma undan de negativa känslorna. Att den primära 

socialisationsprocessen är av stor vikt synliggörs tydligt hos de flesta respondenter, eftersom 

de från barndomen har fått med sig den syn på mat som sedan följt dem genom livet. 

Tidigare forsknings belysning av sociokulturella faktorer och bantning i relation till insjuknad 

i ED visade sig vara viktiga aspekter. Vår studie bekräftar detta. Vi kunde även med stöd av 

vår studie bidra med kunskapen om begreppet ED som helhet, vilket vi i den tidigare 

forskningen hade svårt att lokalisera då fokuset var AN och/eller BN. En betydande faktor i 

vår studie var att se på individerna som insjuknar i ED och deras sätt att känslohantera, vilket 

vi menar är ett viktigt bidrag till kunskapen kring ED eftersom den tidigare forskningen 

mestadels fokuserat på sjukdomsförloppet och tillfrisknandeprocessen.  

6.3 Resultat i relation till metod  

Genom en fenomenologisk studie kunde vi på ett omfattande sätt synliggöra problematiken 

med ED och tillhandahålla respondenternas faktiska berättelser. Ett problem med valet av 

datainsamlingsmetod är att det är tidskrävande med intervjuer vilket gör det svårt att på ett 

effektivt sätt samla in ett större antal respondenter. Därav är det förståeligt att tidigare 

forskning fokuserat på kvantitativa studier där det möjliggör att på ett tidseffektivt sätt 

genomföra en studie med en större population. Eftersom syftet med studien var att se till 

respondenternas faktiska upplevelse kände vi dock att en kvantitativ studie med 

enkätundersökning eller datainsamling genom nationella register inte hade bidragit med 

samma resultat. Även andra kvalitativa datainsamlingsmetoder, exempelvis diskursanalys 

eller textanalys hade inneburit att studiens syfte och frågeställningar behövt omformuleras då 

dessa metoder inte ger direkta svar på hur individens upplevelse av ett fenomen ser ut. 

Genom intervjuer fick vi förstahandsinformation från respondenterna som vi sedan genom 

IPA kunde koda för att erhålla förståelse för deras egna upplevelser av ED. Både 

datainsamlingsmetoden och valet av kodningsmetod har format resultatet genom 

intervjuguiden och det vi valt att se som relevant i kodningen. Detta är dock inget vi anser 
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påverkat studiens trovärdighet eftersom vi valt de metoder som bäst lämpade sig för studiens 

syfte och frågeställningar. 

6.4 Slutsats och vidare forskning 

Studiens slutsats är att sociokulturella faktorer är betydande vid insjuknad i ED, otrygga 

familjeförhållanden eller när tryggheten försvinner var betydande vändpunkter i insjuknandet 

i ED. Vi har även bekräftat att barndomen och den primära socialisationen har betydelse för 

känslohantering senare i livet vilket kan påverka insjuknandet i ED. Vidare har studien 

påvisat att formen av ED individen insjuknar i inte påverkas av olika typer av vändpunkter, 

om det inte är drastiska faktorer. Exempel på detta är Hannah som utsatts för ett sexuellt 

övergrepp och sedan bestämt sig för att ta kontroll över sin kropp genom en förändrad 

karaktär av ED från AN till UNS. 

Vi upptäckte under intervjuerna att två av respondenterna hade ett sjukdomsförlopp på två år 

eller kortare. Dessa respondenter upplevde ångest eller depressionsliknande symptom under 

sjukdomstiden men hade ingen svårare form av dessa som under en längre tid behövde 

behandlas. Båda respondenterna insjuknade hastigt men blev också friskförklarade kort efter 

insjuknandet, vilket ledde till en kort sjukdomstid. Förslag på vidare forskning är att se om 

långvarig kontra kortvarig ED påverkar huruvida individen även drabbas av andra diagnoser 

såsom; ångest, depression eller andra självskadebeteenden. 
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8. Bilagor 
8.1 Informationsbrev 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

Vill du delta i en studie om upplevelsen kring ätstörning?  

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi 
ätstörningsproblematik för att fördjupa vår kunskap kring sjukdomsförloppet hos tidigare 
drabbade. Vi har valt att utföra intervjuer där vi riktar oss till individer med personlig 
erfarenhet av ätstörningsproblematik. 

Du tillfrågas för att din erfarenhet som tidigare drabbad gör att du besitter en kunskap som är 
värdefull för oss. Intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 45–47, viss flexibilitet 
finns. Intervjuerna beräknas ta cirka 45–60 minuter och kommer att spelas in, 
minnesanteckningar kan även förekomma för att underlätta bearbetningen av materialet.  

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas 
även efter det att intervjun genomförts. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att 
endast vi och vår handledare kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att 
avidentifieras. Det insamlade materialet kommer att analyseras och publiceras i form av en c-
uppsats vid den Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. 

Önskar du delta i vår studie eller har frågor gällande studien var vänlig kontakta Teres 
Jonsson via mail eller telefon via kontaktuppgifterna nedan. 

Uppsala den 28/10–2019 

Med vänliga hälsningar, 

Sofia Almqvist 
Student 
Telefon: 070-XXXXXXX 
E-post: Sofia.Almqvist.6121@student.uu.se 

Teres Jonsson  
Student 
Telefon: 070-XXXXXXX 
E-post: Teres.Jonsson.3964@student.uu.se 
 

Handledare: 
Doktorand Dominik Döllinger 
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8.2 Intervjuguide 

Inledande information 

Syftet med studien: Är att fördjupa kunskapen kring ätstörningsproblematik och 
sjukdomsförloppet hos tidigare drabbade. Vi har valt att utföra intervjuer där vi riktar oss till 
individer med personlig erfarenhet av ätstörningsproblematik. 

Information om inspelning: Inspelning kommer att ske och minnesanteckningar kan även 
förekomma för att underlätta bearbetningen av materialet.  

Respondentens samtycke: Frivilligt att delta och går att avbryta när som helst även efter 
avslutad intervju. 

Vi betonar också att respondenten aldrig är tvungen att svara på ytterligare frågor och 
uppmanar denne att säga till om man inte vill svara. 

Konfidentialitet: Materialet kommer att avidentifieras, respondenten kommer att vara helt 
anonym. 

Övrigt: Öppen form där vi önskar att respondenten fritt och på egen hand berättar om 
ätstörningen. Följdfrågor kan förekomma. 

Känns detta okej? Några frågor innan vi börjar? 

Frågor 

Hur gammal är du? 

Huvudfråga 

Du kommer att på egen hand berätta din livshistoria och du får självklart välja i vilken 
ordning du börjar. Kan du berätta om tiden innan, under och efter ätstörningen och om du kan 
komma ihåg starka minnen och/eller speciella händelser under denna period. 

 

Riktlinjer för intervjuare 

• Barndomen, starka minnen? 
• Tonåren, starka minnen? 
• Tiden före Ätstörningen? Starka minnen? 
• Tiden under? Behandling? Medicin? Metoder? Diagnos/Diagnoser? Annan form av 

självskada eller diagnos? Känner du till UNS/Bulimi/Anorexi beroende på om och 
vilka diagnoser respondenten har haft? Starka minnen? Vändpunkter som kan ha varit 
relevanta vid insjuknandet och vid olika tider under sjukdomstiden? 

• Tiden efter? Återfall? Omgivning?  
• Hur påverkade vändpunkterna respondentens syn på sig själv och sin världsbild. 
• Finns det något du vill tillägga? 
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8.3 Deklaration av arbetsfördelning 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1: 50%       Författare 2: 50% 

Tidigare forskning 

Författare 1: 50%       Författare 2: 50% 

Teorikapitel 

Författare 1: 50 %       Författare 2: 50 % 

Metodkapitel 

Författare 1: 50%       Författare 2: 50% 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 
transkribering) 

Författare 1: 50%       Författare 2: 50% 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1: 50%       Författare 2: 50% 

Diskussionskapitel 

Författare 1: 50%       Författare 2: 50% 

Bilagor 

Författare 1: 50%       Författare 2: 50% 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1: 50%        Författare 2: 50% 

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50%       Författare 2: 50% 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1: 50%       Författare 2: 50% 

Skriv under nedan: 

Ort, Datum                    Ort, Datum 

Uppsala, 05-01-2020    Uppsala, 05-01-2020                   

Författare 1:               Författare 2: 

Sofia Almqvist           Teres Jonsson 
 


