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Abstract 

 
The aim of this study is to analyze how individuals experience their eating disorder, the focus 

being if anorexia may be perceived as a secure safe zone in the new modern world. The aim is 

to examine if individuals affected with anorexia nervosa understand the disorder as a solution 

to the modern worlds changes and the new individual freedom that it entails. This will be 

analyzed with the help of terms in Erich Fromms theories about escape mechanisms and 

Catarina Kinnvalls theories about the modern worlds ontological insecurity.  

The study is based on data collected from four informants of different ages and gender. 

The interviews were conducted through email and informants were chosen based on a 

strategic selection and snowball sampling. For the analysis of the empirical material Fromms 

escape mechanisms (authoritarianism, destructiveness and automaton conformity) and 

Kinnvalls theories of identity in the modern world have been used.  

The results of the analysis show that the eating disorder has a great significance for the 

individual construction and maintenance of identity and that the eating disorder becomes a 

safe zone to retreat to in a world of performance anxiety. To escape the anxiety that arises 

when individuals are faced with unmanageable choices he/she develops anorexia in an 

attempt to regain a sense of control and security. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie är att analysera hur enskilda individer subjektivt upplever sin 

ätstörning med fokus på om anorexia möjligen kan uppfattas som en fast trygghetspunkt i den 

moderna världen. Målet är att undersöka om insjuknade individer uppfattar sin anorexia som 

en lösning på den moderna världens förändringar och den individuella friheten som kommer 

därutav. Detta undersöks med hjälp av begrepp från Erich Fromms teori om flyktmekanismer 

och Catarina Kinnvalls teser om den moderna världens ontologiska osäkerhet.  

Studien utgår från insamlad data från fyra informanter av olika åldrar och kön. 

Intervjuerna utfördes via mail och informanterna valdes utifrån ett strategiskt urval samt 

snöbollsurval. Till grund för analysen av det empiriska materialet har Fromms 

flyktmekanismer (auktoritär hållning, destruktiv hållning och automatisk likformighet) och 

Kinnvalls teorier om identitetsskapande i den moderna världen använts.  

Resultatet av analysen visar att ätstörningen har en stor betydelse för individens 

skapande och upprätthållande av identiteten samt att ätstörningen blir en trygg zon att retirera 

till i en värld fylld av prestationsångest. För att undslippa den ångest som uppstår när 

individen ställs inför ohanterliga val utvecklar hon anorexia i ett försök att återfå en känsla av 

kontroll och säkerhet. 

 

Nyckelord: ätstörningar, flyktmekanismer, identitet, anorexia, trygghet, kontroll 
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1. INLEDNING 

Denna studie behandlar innebörden av sjukdomen anorexia nervosa ur ett flyktperspektiv, 

med fokus på identitetskonstruktioner så som identitet och medel till ontologisk trygghet. 

Enligt Catarina Kinnvall har den moderna världens krav på självständighet och 

individualisering lett till en känsla av existentiell osäkerhet hos människan.
1
 Osäkerheten 

föranleds av krav på människor att skapa en så fulländad identitet som möjligt.
2
 Idag räcker 

det således inte längre med att skapa sin egen identitet, utan krav ställs också på identitet som 

ett livsprojekt.
3
 Till skillnad från tidigare, när traditioner och gemenskap till stor del bidrog 

till individens utveckling, är dessa grundpelare närmast helt eroderade idag. Man kan med 

Ferdinand Tönnies välkända begrepp se det som en följd av att Gemeinschaft har ersatts av 

Gesellschaft.
4
 Översättningen av begreppsparen har vållat en del huvudbry under tidens lopp 

men skulle enklast kunna motsvaras av ”gemenskap” och ”samhälle/marknad”. Enligt 

Tönnies hör förtrolig och privat samlevnad till Gemeinschaft medan Gesellschaft är det 

offentliga livet. Gemeinschaft kan då tolkas som en föreställning om det goda livet medan 

Gesellschaft anknyter till det effektiva samhället där livet uppfattas och styrs som ett 

affärsföretag.
5
 ”I många traditionella kulturer i världen betraktades individen i första hand 

som en del av gruppen, klanen, familjen”, skriver Mikael Kurkiala,
6
 professor i 

kulturantropologi, och menar att detta har förändrats i samband med modernitetens 

nyskapande av individen. Idag är individens identitet inte längre arvsbunden, den är ett 

resultat av hennes livsval. Människans identitet har blivit ett individuellt projekt som hon hela 

tiden bedöms efter, och den förordade autonoma identiteten är idag en stor bidragande faktor 

till varför anorexia är mer utbrett i västvärlden än i kulturer som har en sammanhållen 

gruppidentitet.
7
 

Mot bakgrund av individualiseringen blir människan isolerad och fri.
8
 I samband med 

globaliseringen faller hon därtill offer för en kroniskt föränderlig värld som hon inte har 

uppsikt över eller kan påverka.
9
 Kanske är det den ständiga jakten efter en kontrollerad och 

stabil tillvaro som ligger till grund för anorexia nervosa. När alla de livsval som individen 

                                                           
1
 Kinnvall, Catarina, ”Globalization and Religious Nationalism: Self, Identity and the Search for Ontological 

Security”, Political Psychology 2004:5. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Asplund, Johan, ”Tolkning av Tönnies”, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, Göteborg 1991. 

5
 Asplund 1991. 

6
 Kurkiala, Mikael, ”Kulturen viktig orsak till både hedersmord och anorexi”, Dagens Nyheter 2002-10-26. 

7
 Ibid. 

8
 Fromm, Erich, Escape from freedom, New York 1994. 

9
 Kinnvall 2004. 



2 
 

enskilt måste besluta över och vilka kan kännas så överväldigande och ångestskapande att 

denne inte står ut kan ätstörningen eventuellt ses som en lösning på ångesten. Att dagligen 

följa ett utstakat mat-och träningsschema skulle möjligen kunna uppfattas som en fristad 

bland alla yttre val som påtvingas individen. Frågor som då kan ställas är om det kanske är så 

att, för den isolerade individen, anorexia uppfattas som en trygg zon att retirera till i en värld 

fylld av ambivalens och prestationsångest. Det är vad som ska problematiseras i denna studie. 

Målet är att undersöka om insjuknade individer uppfattar sin anorexia som en lösning på den 

moderna världens förändringar och den individuella friheten som kommer därutav. 

1.1 Begreppsförklaring 

I följande studie benämns individerna som ”hon” istället för ”hon/han”. Det innebär inte att 

studien enbart fokuserar på personer av kvinnligt kön utan är ett stildrag för att få bättre flyt i 

texten. Det förekommer såväl kvinnor som män i denna studie och anorexia nervosa är en 

sjukdom som inte uteslutande drabbar ett av könen. 

1.2 Disposition 

Uppsatsens första avsnitt syftar till att redogöra för studiens inledning, bakgrund, syfte och 

frågeställningar. I det påföljande avsnittet redovisas de för studien valda teoretiska 

utgångspunkterna. I avsnitt tre framförs en redogörelse för tidigare forskning inom det valda 

ämnet och i avsnitt fyra beskrives metoden enligt vilken studiens material har samlats in. 

Resultatet av det insamlade materialet redovisas i avsnitt fem, vilket efterföljs av en 

resultatanalys. I studiens diskussionsavsnitt summeras analysresultatet och återknyts till den 

tidigare forskningen. Studien avslutas med tankar kring fortsatt forskning. 

1.3 Definitioner av Anorexia nervosa (An) 

Anorexia nervosa är en ätstörning som innebär att en individs vikt har blivit så låg att kroppen 

inte längre klarar av att sköta de normala biologiska funktionerna, vilket leder till att individen 

svälter.
10

 Enligt Vårdguiden brukar gränsen för vad som är friskt och sjukt dras när 

kroppsvikten är mindre än 85 procent av den vikt som förväntas av personer av samma kön 

och ålder.
11

 Anorexia är vanligare hos kvinnor än hos män men det utesluter inte att såväl 

pojkar som män lider av ätstörning. Av de som insjuknar i anorexia är ungefär 10 procent män 

men mörkertalet är stort och siffran är troligtvis högre.
12

  

                                                           
10

 http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Anorexi/ (2013-11-07). 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
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Individer som får diagnosen anorexia nervosa sägs vara så fixerade vid mat, vikt och 

kroppsuppfattning att de helt glömmer bort sina hunger- och mättnadskänslor. Detta stämmer 

delvis; de drabbade är visserligen helt uppslukade av tankar som kretsar kring vikt och 

kroppsuppfattning men därtill är de också outhärdligt medvetna om sin hunger. Faktum är att 

de utan hungern skulle förlora det som definierar dem mest – dvs. styrkan i att kontrollera 

hungern. Utan hungern skulle triumfen i att övervinna den försvinna. I verkligheten är 

individer med anorexia lika besatta av den hunger som hemsöker dem som av att bli smal.
13

  

Att individer som får diagnosen anorexia är så fullt upptagna av sitt yttre att de glömmer 

bort sitt inre är en annan faktoid likt den ovan.
14

 Den smala kroppen är ofta en spegelbild av 

vad individen känner och tänker och blir följaktligen en symbol för vederbörandes inre 

känsloliv. Individen identifierar sig med sin ätstörning och den magra kroppen symboliserar 

den inre styrka som definierar henne.
15

 Detta kan vara en av orsakerna till varför forskare inte 

har hittat någon effektiv behandling för anorexia nervosa.
16

 Individens rädsla för att gå upp i 

vikt handlar inte bara om en viktfobi utan även om att förlora styrkan och kontrollen som den 

magra kroppen representerar.
17

 Den här studien avser följaktligen undersöka hur enskilda 

individer uppfattar sin anorexia med fokus på kontroll och bristen av densamma, snarare än ur 

ett direkt skönhetsperspektiv.  

1.4 Bakgrund 

Anorexia har förklarats och tolkats på olika vis under olika tidsepoker. I verket From Fasting 

Saints to Anorexic Girls: The History of Self-Starvation anför psykiatrikern Walter 

Vandereycken och psykologen Ron van Deth att en av de äldsta anledningarna till självsvält 

är Guds förvisande av Adam och Eva från lustgården.
18

 Förvisandet grundade sig i att dessa 

brutit mot fastan då de åt av den förbjudna frukten. För att få en plats i paradiset bibringades 

människan således uppfattningen att hon var tvungen att fasta, eller som kyrkofadern 

Tertullianus uttryckte det: ”An emaciated body will more readily pass the narrow gate (of 

paradise)”.
19

 

Redan under den religiösa fastans storhetstid kunde man följaktligen se kontroll som ett 

motiv till anorexia. Att kontrollera måltiderna blev liktydigt med att försäkra sig om en plats i 

                                                           
13

 Lintott, Sheila, ”Sublime Hunger: A Consideration of Eating Disorders Beyond Beauty” , Hypatia 2003:4 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
16

 http://www.anst.uu.se/ataghade/anorexia.html (2013-11-11). 
17

 Lintott 2003. 
18

 Vandereycken, Walter & Deth, Ron van, From fasting saints to anorexic girls: the history of self-starvation, 

New York 1994. 
19

 Vandereycken , van Deth 1994, s. 14f. 
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paradiset. Självsvälten blev en väg till en trygg och predestinerad framtid. Fastan blev en 

botgörelse, skriver Vandereycken och van Deth, i vilken den svältande självtortyren blev ett 

medel för att uppnå Guds förlåtelse.
20

 Anorexia som självskadebeteende är således inte ett 

nytt fenomen då sjukdomens destruktivitet kan spåras så långt tillbaka som till Gamla 

Testamentet. 

Idag benämner forskare anorexia som en kultursjukdom, dvs. att ätstörningen formas av 

tids-och rumsbundna normer för vad som är friskt och sjukt, normalt och avvikande.
21

 I såväl 

Michel Foucaults verk Vansinnets historia som Karin Johannissons bok Melankoliska rum: 

om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid förklaras mentala sjukdomar utifrån 

rådande normer och kulturer.
22

 Johannisson skriver att kultursjukdomar ”kan definieras som 

rörliga sjukdomsbilder, som tycks uppkomma särskilt i tider av snabb samhällsförändring och 

snabba värdeförskjutningar”
23

. Mot den bakgrunden är denna studie avsedd att undersöka 

anorexia med utgångspunkt från den moderna världens normer och föreställningar. Detta för 

att se om anorexia är en följd av samtidens förändringsprocesser och otrygga tillvaro.  

Valet av att studera anorexia ur ett modernt flyktperspektiv grundar sig på att mycket av 

den tidigare forskningen pekar på att sjukdomen är ett kulturbundet fenomen.
24

 Det har utförts 

flera studier som betonar vikten av såväl historiska som kulturella aspekter av ätstörningen 

och mot den bakgrunden är det relevant att undersöka hur anorexia ser ut i vår samtid.  

Den tidigare forskningen, som redogörs för nedan, visar att anorexia utvecklas ur ett 

syfte att återfå en känsla av kontroll över sitt liv och att ätstörningen är den del av sig själv 

som individen presenterar som bevis för sin självständighet. Följande studie fokuserar 

emellertid på att undersöka om anorexia är ett tillstånd som individen utvecklar i ett försök att 

bli fri från det kravfyllda individuella självskapandet som den moderna världen innebär.  

                                                           
20

 Vandereycken, van Deth 1994, s. 17ff. 
21

 Johannisson, Karin, ”Om begreppet kultursjukdom”, Läkartidningen 2008:44. 
22

 Foucault, Michel, Vansinnets historia under den klassiska epoken, Lund 2010; Johannisson, Karin, 

Melankoliska rum: om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid, Stockholm 2010. 
23

 Johannisson 2008. 
24

 Johannisson 2008; Kam, W.K., Lee, S., ”The Variable Manifestations and Contextual Meanings of Anorexia 

Nervosa: Two Case Illustrations from Hong Kong” , International Journal of Eating Disorders 1998:23; Rieger, 

Elizabeth, Touyz, Stephen W., Swain, Tony, Beumont, Peter J.V., “Cross-Cultural Research on Anorexia 

Nervosa: Assumptions Regarding the Role of Body Weight”, International Journal of Eating Disorders 

2001:29; Habermas, Tillman, “On the Uses of History in Psychiatry: Diagnostic Implications for Anorexia 

Nervosa”, International Journal of Eating Disorders 2005:38; Abou-Saleh, Mohammed T., Younis, Yahia, 

Karim, Lina, “Anorexia Nervosa in Arab Culture”, International Journal of Eating Disorders 1998:23. 
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1.5 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att analysera och beskriva hur enskilda individer ser på sin ätstörning med 

fokus på om anorexia möjligen kan uppfattas som en fast trygghetspunkt i den moderna 

världen.  

 

Problemställning: 

 Hur ser individen på sin anorexia? 

 Vilken funktion har anorexia utifrån subjektsperspektiv? 

 Hur uppfattas ätstörningen relaterat till livet som helhet? 

 Hur uppfattas ätstörningen relaterat till den egna identiteten som helhet? 

 Hur uppfattas ätstörningen relaterat till föreställningar i samhället som helhet? 

2. TEORETISKT PERSPEKTIV 

2.1 Val av teoretiska utgångspunkter 

Huruvida anorexia nervosa fungerar som ett konstant identitetsskapande som individer 

utvecklar för att fly den moderna världens otrygghet och förändringar undersöks med 

utgångspunkt i Erich Fromms teorier om flyktmekanismer i boken Escape From Freedom och 

Catarina Kinnvalls teorier om den moderna världens identitetsskapande i artikeln 

”Globalization and Religious Nationalism: Self, Identity and the Search for Ontological 

Security” i tidsskriften Political Psychology.
25

 För att få en bredare kunskap om den nya 

världens frihet utgår forskningen även från Zygmunt Baumans teorier om det 

individualiserade samhället. 

Mot bakgrund av dessa teorier analyseras studiens datamaterial om subjektiva 

upplevelser för att undersöka om anorexia uppfattas som en flyktmekanism relaterat till 

ovanbeskrivna teoretiska begrepp om identitet och som en ontologisk fråga om trygghet. 

Dessa begrepp kräver dock en mer preciserad beskrivning, vilket den följande texten 

behandlar. 

2.2 Den moderna världens flyktmekanismer 

I Escape from Freedom redogör psykoanalytikern och filosofen Erich Fromm för hur den nya 

världens frihet leder till otrygghet.
26

 Som konsekvens av feodalsamhällets upplösning blev 

individen isolerad och fri, och i samband med friheten försvann känslan av samhörighet och 

                                                           
25

 Fromm 1994; Kinnvall 2004. 
26

 Fromm 1994. 
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trygghet.
27

 Individen var inte längre bunden till den utstakade samhällsroll som 

feodalsystemet en gång erbjöd, istället var det upp till den enskilde individen att söka vinning 

på egen hand.  Den kapitalistiska samhällsordningen innebar en möjlighet för individen att 

skapa sin egen lycka utifrån enskilda förutsättningar men medförde också risken att 

misslyckas.
28

 Denna frihet fyllde individen med en känsla av vanmakt, ensamhet och ängslan 

men hon var även fri att göra vad hon ville med sitt liv.
29

 I samband med att det kapitalistiska 

samhället ställde individen till svars för dennes lyckanden och misslyckanden främjades 

individualiseringsprocessen.
30

 Som konsekvens av detta uppstod de tre flyktmekanismerna 

auktoritär hållning, destruktiv hållning och automatisk likformighet.
31

  

2.2.1 Den auktoritära hållningen 

Den auktoritära hållningen inbegriper ofta ett förhållande mellan sadism och masochism. 

Dessa tendenser finns sannolikt hos alla men det är först när personligheten blir utmärkande 

av dessa drag som man talar om sadister och machosister.
32

 De som underkastar sig de 

masochistiska tendenserna är ofta individer som upplever livets helhet som okontrollerbar. 

Det är även vanligt att dessa människor undervärderar och skadar sig själva i form av såväl 

självkritik som psykiska och fysiska plågsamma vanor och tankar. Sadisten, i sin tur, flyr 

isoleringen genom ett härskande över masochisten. De lever i symbios och är beroende av 

varandra för att överleva.
33

  

Såväl de sadistiska som masochistiska tendenserna hjälper individen att fly den olidliga 

känslan av vanmakt och ensamhet som uppstår i den nya frihetens hotfulla och främmande 

värld. För att göra sig av med sin börda – det rena jaget – ansluter hon sig till någon annan när 

hon inte längre uthärdar att vara sig själv. Fromm redogör för det sado-masochistiska 

förhållandet med ett belysande citat ur Fjodor Dostojevskijs Bröderna Karamazov: 

 

[the individual has] no more pressing need than the one to find somebody to whom he can 

surrender, as quickly as possible, that gift of freedom which he, the unfortunate creature, 

was born with.
34

 

 

                                                           
27

 Ibid., s. 99. 
28

 Ibid., s. 106f. 
29

 Ibid. s. 99, 108. 
30

 Ibid., s. 108. 
31

 Ibid., s. 135-204. 
32

 Ibid., s. 161. 
33

 Ibid., s. 141ff, 156f. 
34

 Ibid., s. 150. 
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Målet för masochisten är följaktligen att bli fri från sin egen individualitet och således från 

frihetens belastning. I syfte att förlora sitt eget jag underkastar hon sig en person eller en makt 

som hon finner mäktig trots att detta oftast förorsakar ett större lidande för henne själv.
35

 

Oavsett om den makt som masochisten underkastar sig är en auktoritet utanför individen 

eller en projicering av hennes samvete och ett psykiskt tvång befrias hon från att fatta egna 

beslut i samband med underkastelsen. I anknytning till detta görs hon även fri från tvivlet på 

meningen med sitt eget liv.
36

 Auktoriteten behöver följaktligen inte vara en yttre person eller 

institution som utövar direkt makt över individen. Det kan vara en inre auktoritet som utgörs 

av ett samvete eller ett överjag. I många fall är samvetets makt starkare än en yttre auktoritet 

eftersom individen uppfattar dess befallningar som sina egna. Av den anledningen blir det 

svårt för individen att motsätta sig auktoriteten, emedan auktoriteten är hon själv.
37

 

En av dessa auktoriteter som individen underkastar sig i syfte att bli kvitt sitt eget jag 

kallar Fromm för den magiska hjälparen, vilken är en makt som står utanför individen. Denne 

är ett beroende som individen gör ansvarig för de handlingar hon utför för att själv slippa ta 

följderna av sitt liv. Den magiska hjälparen kan inta olika former, såsom exempelvis en 

gudsuppfattning, en levnadsregel eller som en verklig människa, men dess huvudsyfte är alltid 

att skydda individen och framförallt att aldrig lämna henne ensam. Det är individens 

oförmåga att stå ensam och hennes strävan efter att bli fri från det individuella jaget som 

ligger till grund för förbindelsen mellan henne och den magiska hjälparen.
38

 Individens 

handlingar kan till slut bli så färgade av vad den magiska hjälparen representerar att ingen 

handling hon utför blir spontan eller fri, och det är detta beroende som skänker henne 

trygghet, om även en känsla av svaghet och hjälplöshet.
39

 

2.2.2 Den destruktiva hållningen 

Destruktivitet är likt de sadomasochistiska tendenserna grundat i oförmågan att uthärda den 

individuella isoleringen. Genom att förstöra världen utanför jaget kan individen undfly 

känslan av maktlöshet i förhållande till den. Att ödelägga världen, är för individen, det sista 

försöket att rädda sig själv från att krossas av den. Om världen utanför av någon anledning 

emellertid inte tillåter sig krossas kan individen vända destruktiviteten mot sig själv, vilket 

ofta resulterar i fysiska sjukdomstillstånd och självmordsförsök.
40
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Den destruktiva hållningen är den vanligaste reaktionen på den ängslan som uppstår när 

individens vitala intressen hotas och flykten från denna ängslan medför ofta att individen 

söker avlägsna alla de föremål som hon kan jämföra sig med. Hoten som uppstår kan vara 

såväl fysiska människor som en omedveten ängslan för en hotande yttre värld. Den senare 

formen utvecklas i samband med individens känsla av ensamhet och maktlöshet. 

Destruktivitetens grad beror sålunda på hur mycket individens livsdrift hämmas. Ju mer 

individen utvecklas sensuellt, emotionellt och intellektuellt desto svagare blir 

destruktionsdriften och vice versa. Den destruktiva hållningen är följaktligen en konsekvens 

av ett liv som inte får levas.
41

  

2.2.3 Automatisk likformighet 

I motsats till den auktoritära och destruktiva hållningen där individen antingen underkastar sig 

en högre makt alternativt tillintetgör den (eller sig själv) för att övervinna känslan av 

obetydlighet innebär den automatiska likformigheten att individen helt upphör att vara sig 

själv. Hon anammar den personlighet som omgivningen med dess normer och föreställningar 

erbjuder henne och blir därmed identisk med alla andra. För att utplåna känslorna av ensamhet 

och rädsla ger hon upp sitt individuella jag och blir ett med världen.
42

 

Redan som barn förlorar individen sin kritiska förmåga då den verkar såväl hopplös som 

farlig att hålla vid liv. Således är det mesta som individen tänker och känner ett resultat av vad 

hon har internaliserat via andra människor, dvs. pseudotankar och pseudokänslor. Som 

exempel ger Fromm en redogörelse för hur en genomsnittsmänniska som går på museum 

utbrister att en målning från Rembrandt är vacker utan att egentligen reflektera över konsten. I 

själva verket är hennes tankar inte ett resultat av egna åsikter, menar Fromm, utan en åsikt 

som förväntas av henne utifrån samhällets normer. Med det sagt är pseudotankar inte ologiska 

och irrationella utan bara oäkta och måste följaktligen särskiljas från äkta känslor som har sitt 

ursprung i det egna jaget.
43

  

Merparten av de vardagliga beslut som individen fattar är ett resultat av pseudotankar- 

och känslor. Hon intalar sig själv att det är hon som fattar besluten men i realiteten är hennes 

beslut alltid påverkade av den yttre världen och vad den förväntar sig av henne. 

Pseudotankarna- och känslorna anpassar individen till att omedvetet hantera isoleringens 

skräck och frihetens hotfullhet.
44

 Den här typen av individuell självdisciplinering återfinns 

                                                           
41

 Ibid., s. 179ff. 
42

 Ibid., s. 183f. 
43

 Ibid., s. 190ff. 
44

 Ibid., s. 193. 



9 
 

även i Foucaults verk Vansinnets historia, i vilken han redogör för hur individer underkastar 

sig de rådande samhällsnormerna genom att internalisera och reproducera dem. Han kallar 

den här typen av självkontroll för normaliseringsprocesser, i vilka individen disciplinerar sig 

själv utifrån en strukturell makt, snarare än en direkt.
45

   

Att ersätta det äkta jaget med ett pseudojag resulterar i att individen känner en intensiv 

otrygghet. Kvar av henne är bara en reflex av vad samhället förväntar sig av henne och hon 

har i viss mån förlorat sin identitet. För att dämpa ångesten som uppstår i samband med 

identitetsförlusten söker individen oavbrutet bekräftelse hos samhället för att ta reda på vem 

hon är. Den moderna individens mekanisering har ökat genomsnittsmänniskans känsla av 

otrygghet och av den anledningen underkastar hon sig nya auktoriteter som befriar henne från 

tvivel.
46

  

2.3 Den individualiserade världen och dess nyvunna frihet 

Eftersom Fromm redogör för hur flyktmekanismerna har utövats ur ett historiskt perspektiv 

kompletteras forskningen med Catarina Kinnvalls artikel ”Globalization and Religious 

Nationalism: Self, Identity and the Search for Ontological Security” samt Zygmunt Baumans 

teorier om den moderna världens nyvunna frihet. De moderna teorierna skiljer sig inte 

avsevärt från Fromms tankar om den nya världen trots att hans verk härstammar från 1940-

talet. Det kan emellertid vara bra att ha en uppfattning om senare forskares teorier för att 

lättare sammankoppla denna studie med samtiden. 

Catarina Kinnvall redogör för att vi idag lever i en värld som tvingar individer att agera 

självständigt. Traditioner har bleknat till följd av globaliseringens utsuddade gränser och som 

resultat av detta måste individen ensam ansvara för sina handlingar och skapandet av sin 

identitet. Tidigare var det individens klasstillhörighet, kön, familj och religion som avgjorde 

vem hon var, idag är det istället upp till henne själv att avgöra vem hon vill vara. Friheten att 

skapa den egna identiteten och sökandet efter densamma resulterar i att individen känner sig 

allt mer rotlös och ontologiskt osäker. Det psykologiska stödet som förr utgjordes av gamla 

traditioner har idag ersatts av det moderna livets otrygghet.
47

  

Den moderna världen har reducerat många riskfyllda fenomen men ställer samtidigt 

individen inför nya risker. Medias expansion och den ständiga uppkopplingen har gjort att 

självidentiteten och skapandet av den blir allt mer påtaglig. Individens självskapande har gått 
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från att vara en isolerad angelägenhet till allmän beskådning och bedömning, vilket är ett 

resultat av masskommunikationen som uppstått i samband med globaliseringen. Idag är det 

inte bara ett krav att skapa sin egen identitet, det är ett krav att skapa en så lyckad identitet 

som möjligt. I den moderna världen har självidentitet kommit att bli en reflexiv strävan och 

ansträngning, vilket har sin grund i att självprojektet hela tiden måste revideras och förbättras. 

Individens jag blir följaktligen en investering.
48

  

För att bemästra den otrygghetskänsla som växer sig allt större med den moderna 

världens nya förändringar blir upprätthållandet av vardagliga rutiner och vanor en viktig och 

trygg del av individens liv. Enligt Kinnvall kan man till stor del se de uppträdanden som 

kännetecknar vardagslivet som mekanismer för att hantera den ångest som uppstår i samband 

med den moderna världens ökade individuella frihet och identitetsskapande. 
49

 

Ett annat namn i diskussioner om den moderna världens konsekvenser är Zygmunt 

Bauman. Bauman redogör, likt såväl Fromm som Kinnvall, för att den moderna världens 

konsekvenser sätter individen i ett direkt ansvarstagande för sitt eget liv. Därtill hävdar han att 

det är rädslan för att dumpas, kastas bort och uteslutas som ligger till grund för 

globaliseringen och vice versa. Han menar att individer underordnar sig sociala och kulturella 

riktlinjer i ett försök att bli immuna mot den här uteslutningen
50

, vilket kan liknas med såväl 

Fromms tankar om underkastelse och automatisk likformighet som Foucaults teorier om 

normaliseringsprocesser.
51

 

Utifrån ovanstående teorier avser studien undersöka om anorexia nervosa kan ha samma 

betydelse som Fromms tre flyktmekanismer för att ta reda på om ätstörningen blir ett sätt för 

den enskilda individen att hantera den ontologiska otrygghet och individualisering som den 

moderna världen innebär.  

3. TIDIGARE FORSKNING 

Det finns åtskillig forskning som behandlar anorexia och dess bakomliggande motiv.
52

 

Anorexians orsaker är multidimensionella och bakom varje enskild ätstörning finns det 

vanligtvis en komplicerad väv av sociala, psykologiska och biologiska bestämmande 
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faktorer.
53

 Den tidigare forskning som redogörs för nedan är emellertid forskning som ligger 

nära de aspekter som denna studie inriktas på. För att framhäva att anorexia är ett universellt 

fenomen, om än mer utbrett i västvärlden, skildras forskning från olika delar av världen. 

Flera tidigare studier behandlar anorexia utifrån historiska och religiösa kontexter.
54

 

Många forskare är oense om huruvida den religiösa självsvälten, även kallad anorexia 

mirabilis (aptitlöshet uppväckt av mirakel)
55

, bör särskiljas från samtidens anorexia nervosa 

eller inte. I syfte att redogöra för anorexia nervosa som identitetsskapande, och med ett 

forskningsresultat som styrker detsamma, argumenterar Anthony Giddens för att ett 

särskiljande av anorexia mirabilis och anorexia nervosa är nödvändigt. Detta med anledning 

av att den förstnämnda självsvälten inte specifikt anammades av unga kvinnor och att de 

religiöst fastande individerna inte led av den kroppsfixering som idag kännetecknar 

anorexia.
56

  

Likt Vandereycken och van Deth redogör Caroline Walker Bynum för att medeltidens 

religiösa självsvält var en handling utförd i syfte att ta del i Kristus lidande.
57

 Den avmagrade 

kroppen gav uttryck för kvinnans närhet till Gud och blev ett förkroppsligande av hennes 

medlande mellan Herren och mänskligheten. I boken Holy Feast and Holy Fast: the religious 

significance of food to medieval women, som åsyftar att redogöra för den medeltida kvinnans 

asketiska relation till mat, påvisar Bynum emellertid att den religiösa självsvälten även var ett 

sätt för den medeltida kvinnan att göra sig så oattraktiv som möjligt i protest mot arrangerade 

giftermål.
58

 Ur det hänseendet faller Giddens argument för att anorexia mirabilis inte inbegrep 

några kroppsfixerade inslag, då en mager kropp var att föredra i såväl religiös som social 

kontext. Bynums studie visar dock, inte helt olikt Giddens, att de viktfobiska inslagen som 

idag kännetecknar anorexia inte existerade under medeltiden. Av den anledningen hävdar hon 

att man måste särskilja religiös självsvält från nutida anorexia.
59

  

Mot bakgrund av förståelsen för anorexia som en kultursjukdom är det svårt att hålla 

med de forskare som hävdar att ett särskiljande av fenomenen är nödvändigt. Såväl religiös 

självsvält som moderna ätstörningar driver individen till en önskan om en mager kropp. De 

sociala och kulturella normer som ligger till grund för självsvälten har således förändrats med 
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tiden men motiven bakom ätstörningen är desamma. Likt den medeltida kvinnans överdrivna 

fasta med målet att frigöra sig från tvångsäktenskap är den moderna kvinnans anorexia också 

ett försök, eller kanske en konsekvens av, att återfå makten över sitt eget liv.
60

  

I studien ”Cross-Cultural Research on Anorexia Nervosa: Assumptions Regarding the 

Role of Body Weight” redogör Rieger, Touyz, Swain och Beumont för hur flera fall av 

anorexia bland unga kvinnor i moderna Asien inte inbegriper viktfobiska inslag. Detta slår 

omkull Bynums argument gällande viktfobi som skiljefaktor mellan anorexia nervosa och 

anorexia mirabilis. Huvudorsaken bakom det ätstörda beteendet beror istället på att de unga 

kvinnorna begränsas i utvecklingen av ett självständigt jag, vilket grundar sig i en brist på 

stöd och uppmuntran från familjerna. Detta åskådliggör författarna i en redogörelse för hur en 

kinesisk kvinna utvecklar anorexia till följd av att hon blir förtryckt av sin man. I det här fallet 

är det känslan av kontrollförlust och bristen på utvecklingsutrymme som leder till att kvinnan 

utvecklar anorexia,
61

 vilket kan återknytas till Fromms tankar om det destruktiva beteendet 

som en flykt från ett undertryckt liv. 

En annan aspekt som lyfts fram inom forskning om anorexia är dess uppkomst i 

föränderliga samhällen och situationer. I studien ”Anorexia Nervosa in Arab Culture” visar 

Abou-Saleh, Younis och Karim att ätstörningen ofta ger sig till uttryck hos individer som 

genomgår snabba förändringar, såsom utbytesstudenter eller immigranter.
62

 Denna mening 

styrks även av att de flesta som insjuknar i anorexia i västvärlden är unga flickor i puberteten, 

vilken är en av de största förändringarna en individ kan genomgå.
63

 De rutiner och vanor som 

Kinnvall redogör för att individer upprätthåller för att hantera otrygghetskänslan som uppstår i 

en obeständig värld kan således återknytas till ovanstående exempel om att kontrollera 

matintaget. Anorexian kan, ur den här aspekten, uppfattas som en av de vanor som individer 

bevarar för att bemästra den nya världens frihet. 

 Förlusten av kontroll och individens försök att återta densamma genom ett kontrollerat 

matintag står även att finna i en fallstudie utförd av Kam och Lee. I studien ”The Variable 

Manifestations and Contextual Meanings of Anorexia Nervosa: Two Case Illustrations from 

Hong Kong” redogör Kam och Lee för två flickor som utvecklat anorexia till följd av 

familjeproblem, prestationsångest och maktlöshet.
64

 Utifrån studien konstaterar Kam och Lee 

att Hong Kongs snabba samhällsutveckling är en bidragande faktor till anorexians tillväxt. 
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Den kinesiska kvinnans sociala position har förbättrats och i samband med att kvinnorna inte 

längre avskärmas från västvärldens sociala och kulturella normer utvecklar de, i likhet med 

sina systrar i väst, anorexia i en strävan att uppnå en självständig identitet.
65

 

 Ovanstående studie visar att kvinnor som pådyvlas västvärldens skönhetsideal lättare 

utvecklar ätstörningar i ett omedvetet försök att underordna sig dessa skönhetsnormer.
66

 Att 

anorexia ökar i länder som blir mindre avskärmade från västvärlden kan således 

sammankopplas med vad Fromms flyktmekanism automatisk likformighet innebär samt 

Baumans teorier om att individen underkastar sig sociala- och kulturella normer i ett försök 

att undgå social uteslutning.  

3.1 Reflekterande sammanfattning av tidigare forskning 

Återkommande för den tidigare forskningen är att den redogör för anorexians roll som ett 

medel för att återfå kontroll i föränderliga och destruktiva situationer. I likhet med tidigare 

studier avser denna forskning undersöka anorexia med utgångspunkt från kontrollskapandet. I 

motsats till tidigare forskning, som har syftat till att ta reda på om kontroll är en bidragande 

faktor till anorexia, avser den här studien undersöka om anorexia är ett tillstånd som individer 

utvecklar i ett försök att fly den individualiserade och otrygga världen som Kinnvall och 

Bauman redogör för. Tidigare forskning har visat att anorexia utvecklas i syfte att återfå en 

känsla av kontroll över sitt liv och att ätstörningen är den del av sig själv som individen 

presenterar som bevis för sin självständighet. Följande studie fokuserar emellertid på att 

undersöka om anorexia är ett flykttillstånd som individen utvecklar i brist på kontroll. 

4. METOD OCH MATERIAL 

4.1 Val av metod och forskningsansats 

Eftersom den här studien åsyftar att undersöka hur den enskilde individen upplever sin 

ätstörning i relation till den moderna världens otrygghet och dess individuella frihet utgår den 

från en kvalitativ forskningsansats. För att förstå enskilda individers upplevelser av anorexia 

är det även relevant att undersöka vilka sociala aspekter och processer som ligger bakom 

ätstörningen, så som den enskilde individen upplever det. Av den anledningen ligger ett av 

hermeneutikens mest centrala begrepp, den hermeneutiska cirkeln, till grund för 

undersökningen. Den hermeneutiska cirkeln innebär att forskaren bara kan förstå meningar, 

handlingar och begrepp mot bakgrund av den helhet som de ingår i, exempelvis en text, en 
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social process eller en kontext.
67

 För att förstå varför enskilda individer insjuknar i anorexia 

undersöks således vilka yttre faktorer som påverkar individens ätstörningsproblematik, såväl 

som den enskildes uppfattningar och innebörd som ges. 

4.2 Datainsamling och genomförande 

Materialet till studien har samlats in via kvalitativa intervjuer med individer som har fått 

diagnosen anorexia nervosa. Kvalitativa intervjuer lämpar sig framförallt när forskaren vill få 

insikt i människors subjektiva uppfattningar, känslor och erfarenheter, och i synnerhet när 

forskningen inbegriper känsliga och personliga ämnen.
68

 Emedan studien avser undersöka de 

subjektiva uppfattningarna vad gäller anorexia och den moderna världen är en kvalitativ 

forskningsansats direkt aktuell. En kvantitativ forskningsansats är följaktligen inte intressant 

eftersom studien inte åsyftar att redogöra för generaliseringar. Därtill kan kvantitativ metod 

inte bidra med relevant data för denna studie. 

4.2.1 Förstudie 

I syfte att få en överblick över det studerade fältet utfördes inledningsvis en förstudie, vilket 

är ett bra tillvägagångssätt för att hitta en inträdespunkt till fältet.
69

 I förstudien besöktes och 

observerades olika internetforum och bloggar som inriktas på anorexia för att få en större 

förståelse för hur individerna i fältet ser på sin ätstörning. Därtill upprättades det förbindelser 

med informanter via olika bloggar och forum, varpå det sedan utfördes en testintervju med en 

av dem. En testintervju ger forskaren ett bra underlag till hur hon på bästa sätt kan föra en 

fortsatt diskussion med informanterna om det ämne hon är intresserad av.
70

  

Intervjun utfördes via mailutbyte med informanten och för att undersöka hur väl den 

semistrukturerade intervjumodellen lämpade sig över internet utformades det en 

semistrukturerad intervjuguide utifrån den tidigare observationsstudien. Denna skickades 

sedan ut till informanten. Utifrån testintervjun framgick det emellertid att intervjufrågorna 

inte täckte det område som avsågs studeras. En del av frågorna var irrelevanta för den 

teoretiska utgångspunkten medan andra frågor var svårbegripliga för informanten. Detta 

resulterade i att flera frågor omformulerades, kompletterades och togs bort inför 

huvudstudiens intervjuer. 
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4.2.2 Urval 

Valet av informanter utgör ett strategiskt urval, vilket innebär att forskaren väljer att intervjua 

individer som bär på den största kunskapen inom det ämnesområde hon studerar.
71

 Således är 

personerna som intervjuats i denna studie individer som har eller har haft diagnosen anorexia 

nervosa. Ett strategiskt urval är passande att använda i kvalitativ forskning eftersom syftet för 

forskningen är att få en djupare förståelse av ämnet.
72

  

Då studien behandlar ett känsligt ämne var det förhållandevis svårt att få tag i 

informanter. Genom ett tidigare forskningsarbete fanns det emellertid redan en etablerad 

kontakt med en individ som varit diagnostiserad med anorexia nervosa. Den kontakten tipsade 

om ytterligare en individ som var intresserad av att delta i studien och låta sig intervjuas. Att 

fråga redan etablerade informanter om hjälp med att hitta fler kallas för snöbollsurval och är 

ett effektivt sätt att utöka antalet informanter.
73

  

Utöver de två ovannämnda informanterna kontaktades även individer via de 

observerade ätstörningsforumen och bloggarna på internet. Där etablerades kontakt med 

ytterligare två informanter. 

4.2.3 Presentation av personerna i studien 

Julia (fingerat namn) är 23 år och studerar till socionom på universitetsnivå. Hon tycker om 

att sjunga och hennes dröm är att en dag kunna livnära sig på sången. Hon har aldrig haft 

kontakt med sin pappa utan växte upp ensam med sin mamma och två yngre systrar. Idag har 

hon flyttat tillbaka till sin hemstad efter ett år på annan ort. Julia har alltid varit intresserad av 

matlagning och i samband med en viktuppgång började hon experimentera med hälsosamma 

recept, vilket blev startskottet för hennes anorexia. Hon fick diagnosen vid 21 års ålder men 

idag anser hon sig vara relativt frisk.  

Sara (fingerat namn) är 23 år och studerar språkvetenkap på universitetsnivå. Hon 

tycker om att skriva och drömmer om att bli skönlitterär författare eller journalist. Hon växte 

upp som ensambarn tillsammans med sin mamma och pappa i en mellanstor stad. Sara har 

alltid haft svårt för att äta men hon diagnostiserades med ätstörningen först när hon var 17 år. 

Ätstörningen eskalerade då till följd av att hon började äta enligt LCHF-dieten (Low Carb 

High Fat). Dieten urartade snabbt till anorexia. Ätstörningen är fortfarande en stor del av 

hennes liv. 
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Johan (fingerat namn) är 27 år och är utbildad civilingenjör. Han arbetar med IT inom 

flygbranschen och är idag bosatt i Frankrike. Han drömmer om att arbeta som pilot och ångrar 

idag att han valde det arbete han har. Johan växte upp tillsammans med båda sina föräldrar 

och han tror att ätstörningen började någon gång vid 14-års ålder, vid samma ålder som han 

fick diagnosen. Vad som orsakade ätstörningen är Johan inte säker på men han tror att hans 

friidrottsintresse kombinerat med höga ambitioner i skolan bidrog till varför just han 

insjuknade i anorexia. Idag anser Johan att han är friskare än han var när ätstörningen var som 

värst men han har fortfarande stora inslag av den i sitt liv. 

Anna (fingerat namn) är 22 år och studerar konstvetenskap på universitetsnivå. Hon 

beskriver att hon är trött på att alltid vilja prestera högst och drömmer därför om ett arbete 

som inte kräver särskilt mycket av henne. Hon växte upp tillsammans med sin mamma och en 

yngre bror. Hennes pappa har varit frånvarande den största delen av hennes liv. Annas 

anorexia eskalerade när hon var 18 år men hon fick diagnos först vid 19 års ålder. Detta till 

följd av att hon flyttade hemifrån och själv kunde kontrollera sitt matintag. Anna anser att hon 

är relativt frisk idag men tror inte att hon någonsin kommer att kunna bli helt fri från 

ätstörningen. 

4.2.4 Semistrukturerade intervjuer via mail 

Mailintervjuerna som hölls med de fyra informanterna var av den semistrukturerade formen. 

Anledningen till att intervjuerna inte var av den rekommenderade tematiskt öppna modellen 

är att det är svårt att använda sig av den metoden via mailutbyte med individer eftersom den 

sortens intervjuer är relativt ostrukturerade. Semistrukturerade intervjuer innebär å andra 

sidan att forskaren skriver ner tydliga frågor som hon ställer till informanterna, för att sedan 

ställa följdfrågor beroende på vilka svar de ger henne.
74

  

Att använda sig av semistrukturerade intervjuer innebär ofta att forskaren har en 

förutfattad mening om vad informanterna kan tänkas svara. Detta grundar sig i att forskaren 

har en förförstådd teori om ämnet vilket leder till att hon utgår ifrån sin egen livsvärld och inte 

informantens när hon formulerar intervjufrågor. Detta kan i många fall leda till 

feltolkningar.
75

 Med det i åtanke ställdes ett flertal följdfrågor utifrån informanternas 

individuella svar för att upprätta en öppnare diskussion. Därtill fick intervjupersonerna 

möjligheten att själva redogöra för hur en dag med ätstörningen ser ut samt tillägga egna 

reflektioner över företeelser som intervjuguiden inte tog upp. 
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4.2.5 Intervjutillfället 

Efter den genomförda testintervjun skickades det ut en reviderad intervjuguide (se bilaga 1) 

till de fyra informanterna som det upprättats kontakt med. Dessa fick sedan svara på frågorna 

i lugn och ro i den miljö som de själva valde och kände sig mest bekväma i. Vid intervjuer 

som behandlar personliga och känsliga ämnen är en avslappnad atmosfär eftersträvansvärd.
76

  

Efter att informanterna svarat på intervjufrågorna ombads de returnera dokumentet, vars 

svar analyserades. Analysen utmynnade sedan i individuella följdfrågor som mailades till 

informanterna, vilka svarade på dessa i ett återsänt dokument.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 

För att underlätta analysen och sammankopplingen mellan empiri och teori är det en fördel 

om forskaren kodar sitt material. Koden är ett sätt på vilket forskaren kan strukturera det 

material hon har fått in.
77

 Analys- och tolkningsarbetet innebär följaktligen att forskaren 

bryter ned det empiriska materialet i mindre delar för att leta efter likheter och skillnader i 

materialet (i detta fall intervjuerna). Koderna kan utgå från såväl teorin som empirin och 

syftet är att forskaren ska plocka ut de, för studien, relevanta koderna ur det empiriska 

materialet.
78

 I denna studie har koderna skapats ur empirin, dvs. individernas enskilda utsagor 

om ätstörningen. 

Emedan det utfördes mailintervjuer fordrades det ingen transkribering av materialet. 

Istället skrevs intervjuerna ut och materialet kodades via marginalmetoden, vilken innebär att 

forskaren kodar det insamlade materialet med olika färgkoder.
79

 Med hjälp av färgpennor 

markerades sålunda det textmaterial och de nyckelord som var av relevans för studien. 

Det finns två olika sätt på vilka forskaren kan koda sitt material: deduktiv kodning och 

induktiv kodning. Den förstnämnda kodningen innebär att forskaren översätter de teoretiska 

begreppen till koder medan den sistnämnda betyder att forskaren själv finner koder i sitt 

empiriska material.
80

 I den här studien användes den deduktiva kodningen, dvs. att 

kodningsschemat skapades utifrån studiens teoretiska teman.  Dessa teman var kontroll, 

identitet, individualisering och samhällsnormer. Under dessa teman var det möjligt att vidare 

selektera och sammankoppla andra koder, dvs. subteman till ovanstående teman (exempelvis 

förändring, krav, destruktivitet och rädsla).  
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4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som har betydelse för kvalitén i empiriska 

undersökningar. Hög reliabilitet innebär att en forskningsstudie levererar samma resultat 

upprepade gånger. Reliabiliteten avser således att redogöra för hur säkert forskaren kan uppnå 

identiska resultat med det mätinstrument hon använder. Hög validitet innebär, i sin tur, att 

forskningen mäter det som avses mätas.
81

  

När en intervju behandlar faktiska frågor kan forskaren göra vissa kontroller för att se 

om informantens svar kan bekräftas av andra källor. Dessa kontroller är dock svårare att göra 

när intervjun behandlar frågor om den intervjuades subjektiva uppfattningar, känslor och 

erfarenheter. Det finns emellertid vissa praktiska kontroller som forskaren kan göra för att 

bedöma trovärdigheten i det som har berättats för henne.
82

  

För att i högre grad kunna lita på de data som intervjuerna utmynnar i och på så vis 

säkerställa validiteten i intervjuerna kan forskaren undersöka om det finns återkommande 

teman i flera informanters uttalanden om det studerade fenomenet.
83

 Validiteten ökar 

dessutom när intervjuer förs via internet. Detta eftersom felen som kan uppstå i 

datainmatningsfasen elimineras då forskaren slipper konfronteras med otydliga 

röstinspelningar i en bandinspelad intervju. Genom att intervjua individer över internet 

erhåller forskaren svaren via en text som informanten själv har skrivit, vilket eliminerar fel 

som kan uppstå i traditionella intervjuers utskriftsprocesser.
84

 

Eftersom denna forskning utgår från de intervjuade individernas subjektiva upplevelser 

och tankar är reliabilitetsaspekten inte aktuell då informanternas svar och känslor inte kan 

standardiseras. Validiteten är emellertid såväl aktuell som tillförlitlig i denna studie då 

informanterna skriftligt redogjort för sina känslor och upplevelser. Därtill är det möjligt att 

finna återkommande teman i informanternas svar, även om detta inte har någon särskild 

bäring i kvalitativ forskning. 

4.5 Etiska överväganden 

Eftersom studien behandlar ett känsligt ämne utsågs enbart individer som bedömdes särskilt 

öppna och säkra i sin situation, detta för att undvika psykologisk skada till följd av 

forskningen. Att undvika psykologisk skada innebär att forskaren försäkrar sig om att den 
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intervjuade individen inte utsätts för något som kan leda till trauma, stress eller andra 

psykologiska påfrestningar.
85

 Av den anledningen kontaktades enbart individer som talade 

öppet om sin ätstörningsproblematik i olika bloggar och internetforum. 

Därtill efterföljdes vetenskapsrådets fyra allmänna huvudriktlinjer för det 

grundläggande individskyddskravet; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet.
86

 I ett missivbrev, via mail, informerades sålunda 

intervjupersonerna om vad intervjun kommer att användas till samt avsikten med själva 

studien.
87

 Enligt samtyckeskravet och nyttjandekravet försäkrades informanterna i samma 

mailutskick om att intervjun var frivillig och fick avbrytas när som helst samt en redogörelse 

för att intervjumaterialet endast kommer att användas i forskningssyfte.
88

 Enligt den fjärde 

punkten i vetenskapsrådets etiska riktlinjer, konfidentialitetskravet, bör ingen information som 

insamlats i studien kunna spåras tillbaka till informanterna,
89

 varför de fyra informanterna i 

denna studie har tilldelats fiktiva namn i studien. 

5. RESULTATREDOVISNING 

Nedan diskuteras insamlad data i ljuset av de teman som framkom i kodningsprocessen, dvs. 

identitetsskapande, individualisering, kontrollskapande och samhällsnormernas inverkan. 

5.2.1 Identitetsskapande 

I analysen framkom det att ätstörningen ses som en stor del av identiteten. Ätstörningen är 

något som definierar den enskilde individen, om än på olika vis för olika individer. 

Intervjupersonerna redogör för hur deras anorexia har satt spår och, i viss mån, även skapat 

den identitet de idag identifierar sig med. Analysen visar att individens starka rädsla för att 

tillfriskna från ätstörningen till stor del grundas i en känsla av hur andra människor definierar 

henne men också hur individen själv ser på sin egen personlighet i relation till ätstörningen, 

vilket framgår av följande citat: 

 

Ätstörningarna har ju styrt mig under flera år och de har blivit en del av den jag är och det 

jag gör. Vem är jag när de försvinner? Det är väldigt skrämmande! Även om det är ett 

destruktivt beteende jag haft så är det ändå en trygghet att veta vad jag har, men inte vad jag 

får. Jag VET hur det är att leva med ätstörningar men jag vet inte hur jag kommer bli när 

jag slipper den och det är nog det som skrämt/skrämmer mig många gånger under resan att 

bli bättre! (Intervju 1) 
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[…]Jag känner att det[ätstörningen] nästan är det enda som definierar vem jag är. Så på så 

sätt har jag blivit ”någon” genom min sjukdom. Jag har blivit uppmärksammad, inte för 

vem jag är utan för vad jag gör. Självklart vill man bli sedd och det kanske är därför det 

skrämmer mig att vara ”den vältränade” eftersom jag inte ser att jag har något annat att 

erbjuda min omgivning. Min uppfattning är helt enkelt att den jag ÄR är inte någon 

intresserad av, det är inget att ha. (Intervju 2) 

 

Det destruktiva beteendet som nämns i citatet ovan innefattar överträning, laxermedel, 

sömnmedicin och självförvållande kräkningar. Detta är dagligt förekommande i individens 

strävan efter att kontrollera och förbättra sin identitet, emedan identiteten speglas och ges 

uttryck för i den magra kroppen. Av den anledningen upplever individen att ett tillfrisknande 

från anorexian är detsamma som att förlora sin identitet. Ur citaten framgår det även att 

individen benämner ätstörningen som ”det”. På så sätt neutraliseras ätstörningen som ett 

objekt som kan fjärmas och åtskiljas från personen själv. Individen objektifierar ätstörningen 

och använder den som en förstärkning för identiteten. ”Det” uppmärksammas av omgivningen 

och blir således en del av individens jag.  

Därutöver framkom det av analysen att det destruktiva beteendet i ätstörningen blir ett 

sätt för individen att ytterligare straffa sig själv för att hon mår psykiskt dåligt och uttrycks 

enligt följande:  

 

Jag tror också att det var mitt egna sätt att straffa mig själv, jag mådde så otroligt psykiskt 

dåligt att jag på något vis kände att jag behövde straffa mig själv för att jag inte mådde bra, 

trots att jag borde. (Intervju 1) 

 

5.2.2 Individualiseringens kravfyllda prestationsångest 

Utifrån det insamlade datamaterialet framgår det att individerna ställer höga krav på sig själva 

och därtill har en föreställning om att deras omgivning ställer lika höga krav på dem. Den 

ständiga rädslan för att misslyckas och att alltid prestera på topp är återkommande element i 

intervjuerna. Osäkerheten inför framtiden och rädslan för att göra fel tycks ligga till grund för 

den känsla av otillräcklighet och prestationsångest som förefaller vara en bidragande faktor 

till utvecklandet av anorexia. Den starka oron för att misslyckas och göra felval skapar en stor 

ångest hos individen, vilket blir tydligt i följande citat: 

 
Hur ska jag veta vad jag vill jobba med i framtiden? Hur vet jag att detta är rätt för mig? 

Dagligen kämpar jag med många jobbiga frågor som jag är livrädd för. (Intervju 1) 

 

Jag har alltid haft ångest över vad jag ska göra med mitt liv. Jag frågar alltid alla andra 

människor vad de tycker att jag ska göra och det slutar alltid med att jag får ännu mer 

ångest eftersom alla tycks ha olika ideer om det. Jag vet inte längre vilka val jag har gjort 

för min skulle och för andras skull och jag får alltid en stor ångest över att jag kanske väljer 

fel, eller att jag väljer fel i andras ögon.[…]Jag är livrädd för att utbilda mig och livrädd för 
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att inte utbilda mig. Jag är livrädd för alla val som på något sätt kan definiera mig som 

människa. Jag vill inte göra fel och känna mig löjlig. (Intervju 3) 

 

Föreställningen om att inte räcka till grundar sig i individens dåliga självkänsla och behovet 

av att leva upp till, vad individen tror, att andra människor förväntar sig av henne. Den press 

som hon upplever att dessa förväntningar sätter på henne är en grundsten i utvecklandet av 

anorexia och leder till att individen förbiser sina egna önskningar i livet för att leva upp till 

andras fordringar. Ätstörningen är således ett resultat av den enskilda individens höga krav på 

sig själv, den ständiga jakten efter att bli ”någon” och att leva upp till andra människors 

förväntningar, och exemplifieras nedan: 

 

Jag kan tänka mig att ”målet” var att bli någon. Jag ville ju på något sätt leva upp till andras 

förväntningar, jag ville vara duktig men det målet var hela tiden utom räckhåll. Oavsett hur 

duktig jag var eller hur pass mycket jag levde upp till andras förväntningar så kände/känner 

jag aldrig att jag lyckas nå ända fram.[…] Kärnfrågan går nog djupare än så, varifrån 

kommer behovet av att leva upp till dessa förväntningar. Varför har jag inte kunna bejakat 

vem JAG är och vad JAG vill? (Intervju 2) 

 

Analysen visar följaktligen att prestationsångesten och jakten efter att bli ”någon” upplevs 

som bidragande faktorer till ätstörningen. Att bli ”någon” förefaller vara detsamma som att bli 

uppskattad och sedd, vilket ätstörningen får individen att känna sig.  

5.2.3 Kontrollskapandet: ett försök att kontrollera sin vilsenhet 

Likt prestationsångesten är känslan av kontroll en viktig beståndsdel i ätstörningen. Analysen 

påvisar att anorexia utvecklas till följd av att individen känner en maktlöshet inför ohanterliga 

förändringar i sitt liv. Intervjupersonerna redogör för att deras ätstörningar har uppkommit i 

föränderliga och okontrollerbara situationer av deras liv. De redogör för att de ser sin anorexia 

som en trygg punkt i en värld fylld av ohanterliga valmöjligheter. Därtill redogör de för att 

anorexian utvecklades under en tid då de kände sig oerhört ensamma och vilsna. Oroliga och 

okontrollerbara förändringar är något som tycks vara av betydelse för utvecklandet av 

anorexia nervosa, vilket exemplifieras av två citat nedan: 

 

Under tiden som jag blev sjuk var det mycket runtomkring som strulade också. Jag skulle 

ha börjat en utbildning, som la ner samma höst jag skulle börja och jag hade precis flyttat 

till en stad, tillsammans med min sambo, där jag inte kände NÅGON!!! Jag kände mig 

otroligt vilsen och ensam och visste inte vad jag skulle göra med mitt liv, jag visste bara att 

jag inte mådde bra![…]när jag tänker på det nu i efterhand var det nog så att det var många 

delar av mitt liv som var osäkra och som inte gick som jag ville att ätstörningarna blev ett 

sätt för mig att i alla fall ha kontroll över något. (Intervju 1) 

 

När mina ätstörningar började var det mycket som inte stämde i mitt liv. Det var så många 

saker som jag inte kunde kontrollera eller fatta. Jag sa upp mig från mitt jobb och flyttade 

för att studera på universitetet, jag hade ett långvarigt förhållande med en kille som det tog 

slut med i samma veva och jag kände mig bara allmän[t] vilsen och ensam. Alla mina mål 
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inom träning och viktnedgång blev som terapi. Det sköt liksom undan allt annat. ”Bara jag 

kan gå ner 4 kg till så kommer allt att lösa sig, då kommer jag att bli lycklig” men så blev 

det givetvis inte. (Intervju 3) 

 

Därutöver tycks ätstörningen fungera som en slags stöttepelare i ett annars ganska ambivalent 

liv. Kontrollen över mat och vikt förefaller vara en trygghet under föränderliga 

omständigheter och oroliga tider. Detta har sin grund i att ätstörningen inte ger individen 

några direkta val, den är konstant och utstakar en bestämd väg att gå – dvs. bestämda vanor 

och rutiner som utestänger vardagen och erbjuder individen ett inrutat och förutbestämt liv. 

När den betydande vägen till lycka enbart kan uppnås genom viktnedgång blir individens 

ätstörning en oföränderlig raksträcka utan egentliga valmöjligheter. Detta resulterar 

följaktligen i såväl en trygghet som en hjälplöshet då individen upplever stark ångest om 

rutinerna inte efterlevs. Att hänge sig åt ätstörningen blir detsamma som att avsäga sig från 

individualiseringens frihet, och beskrives som följer: 

 

Kontrollen över mat och vikt var det enda som höll mig över ytan ett tag. Jag visste inte vad 

jag ville plugga, var jag ville bo och vad jag ville göra med mitt liv. För att slippa välja var 

anorexia ganska skönt att luta sig mot. Det fanns något som sa åt mig exakt vad jag skulle 

äta och hur mycket jag skulle träna. Ätstörningen gav mig inga val, det var skönt på något 

vis. Att det egentligen bara finns en väg till lycka – det är att gå ner i vikt. Jag slapp tänka 

på allt annat runtomkring och stängde in mig hemma. (Intervju 3) 

 

Befrielsen i anorexians inrutade schema är en betydelsefull faktor i ätstörningen och att 

tillfriskna upplevs som skrämmande, vilket delvis grundar sig i rädslan för att tvingas ställas 

inför de ohanterliga framtidsvalen som uppstår utanför ätstörningens gränser.  

5.2.4 Samhällsnormernas inverkan 

Ur analysen framkom det att olika samhällsnormer och värderingar är bidragande faktorer till 

utvecklandet av anorexia, dvs. att individen väljer anorexia som en yttre orsak som kan 

användas som livskontroll. Såväl media som omgivningens föreställningar påverkar 

individens syn på kroppsideal och utseende. Tv-programmet ”Supersize VS. Superskinny”, 

som syftar till att hjälpa individer med ätstörningsproblematik, har exempelvis visat sig ha 

motsatt effekt. Istället för att avskräcka individer från självsvält fungerar programmet som en 

bantningssporre, av vilket redan ätstörda individer söker tips för att så effektivt som möjligt 

gå ner ohälsosamt mycket i vikt. Utöver det oändliga utbudet av hälsodokumentärer påverkar 

även internets mediala expansion individens kroppsuppfattning. De bilder och normer som 

cirkulerar på sociala medier och svårigheten i att passa in inom ramarna för dessa 

skönhetsideal ligger till grund för individens anorexia. Olika internetsidor förvärrar 
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ätstörningen och utmynnar i stark ångest hos individen, vilket några informanter uttrycker på 

nedanstående vis: 

 
Jag brydde mig inte så mycket [om kroppsideal] förrän jag snubblade in på Blondinbellas 

blogg och läste att hon precis påbörjat sin LCHF-diet.[…]Jag tycker att det känns jobbigt 

att slitas mellan samhällets olika skönhetsideal. Du ska vara ”modell”smal – nej du ska ha 

kurvor – fast big is beautiful osv! Det cirkulerar bilder på sociala medier om hur tjejer ska 

se ut och det kommer motbilder till det (ex en bild på en VS-modell och motbilden till den 

är en kurvigare tjej). Och det är hela tiden ”var inte för smal och var inte för tjock, var inte 

för smart och var inte för dum. Var inte för snäll och var inte elak. Var dig själv men se till 

att passa in. (Intervju 4) 

 

Jag läste mycket på anorexiaforum, pro-anaforum, modekataloger och bloggar om hälsa 

och träning. Jag jämförde mig med alla modeller och träningsfreak och kände mig fet och 

ful. När jag var ute och dansade med mina vänner kände jag mig istället alldeles för benig 

och ful. Jag var bara fel ur alla vinklar! (Intervju 3) 

 

I andra fall behövs inte media för att individen ska känna sig otillräcklig såväl 

utseendemässigt som ur ett personligt perspektiv. Den reella omgivningen är ofta tillräcklig 

för att en osund kroppsfixering ska kunna slå fäste hos individen. En allmän känsla av att vara 

osynlig kan utmynna i att individen, i ett försök att bli sedd och omtyckt av omgivningen, 

börjar träna extensivt och forma kroppen på ett ohälsosamt vis. Känslan av att bli sedd, 

prestera bra i idrottsgrenar och på så vis imponera på sin omgivning resulterar i att individen 

känner en bekräftelse som upplevs bli starkare ju hårdare kontroll denne har över sin kropp. 

För att bli sedd och uppfylla kraven på det ideala utseendet känner individen följaktligen att 

överdriven träning är nödvändigt. Kroppsfixeringen grundar sig i ett försök att personifiera 

det kroppsideal som individen upplever att andra förväntar sig av denne. Följande citat 

beskriver detta: 

 

Under hela min sjukdomsperiod har jag slagits med tankar på hur man ska se ut och hur 

man ska vara.  för att på något sätt uppfylla det jag tror att andra förväntar sig av mig, 

uppfylla krav och förväntningar som inte finns där. På ett sätt vet jag idag att de där 

förväntningarna inte existerar men jag vill ändå framstå på ett visst sätt i andras ögon. På ett 

sätt känns det konstigt att jag skulle vilja framstå på ett sätt i andras ögon om jag inte 

någonstans trodde att de förväntade sig det. Fast inte kanske så mycket ”förväntar” sig det 

men jag ser det som ett ideal (och antar att andra gör det också) och jag vill kanske 

personifiera ”idealet” i andras ögon. (Intervju 2) 

 

För att vara det smala skönhetsidealet till lags tar individen till sig av de tips och råd som 

samhället och media förespråkar, vilket resulterar i en överväldigande känsla av att inte 

”passa in”. Därtill brottas individen med tankar på hur ”man” ska se ut och vara för att 

framstå på ett så bra vis som möjligt i omgivningens ögon, vilket tycks ha en betydande effekt 

för individens utvecklande av anorexia. 
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6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion  

Nedan redogörs för en jämförelse mellan intervjupersonernas enskilda upplevelser av 

anorexia och Fromms flyktmekanismer i relation till den moderna världen.  

6.1.1 Den auktoritära hållningen i den moderna världen 

Det går att dra flera paralleller mellan de masochistiska dragen i den auktoritära hållningen 

och informanternas individuella berättelser om anorexia. Fromm skriver att de individer som 

underkastar sig masochistiska tendenser ofta är individer som upplever livets helhet som 

okontrollerad.
90

 Det är även vanligt att dessa människor undervärderar och skadar sig själva i 

form av såväl psykiska och fysiska plågsamma vanor och tankar.
91

 Under den tid som 

intervjupersonernas ätstörningar eskalerade kände de sig mycket ensamma och därtill var det 

mycket i deras liv som upplevdes som okontrollerbara. Således kan ätstörningen ses som den 

auktoritära ledaren som informanterna underkastar sig i ett försök att undslippa den 

okontrollerbara världen, dvs. den moderna värld som Kinnvall redogör för tvingar individen 

att ensam ansvara för sina handlingar samt skapandet och upprätthållandet av sin identitet.
92

 

Individen underkastar sig anorexian när hon känner sig som mest vilsen och lämnar på så vis 

över ansvaret till ätstörningen. Detta blir framförallt tydligt i intervjupersonernas uttalanden 

om att bli ”någon” genom ätstörningen, då Fromm skriver att den auktoritära ledaren och 

masochisten är beroende av varandra för att överleva.
93

  I ett försök att bli någon, för att 

överleva, underkastar sig individen sin ätstörning och räds tillika ett tillfrisknande från 

anorexian, vilket ur den auktoritära hållningen kan förstås som att individerna (masochisterna) 

är rädda för att ”gå under” utan sadisten (anorexian). Svårigheten i att tillfriskna ligger 

följaktligen inte i en ovilja att bli fri från ätstörningen, den ligger i informanternas rädsla att 

bli lämnad ensam. Detta blir påtagligt när informanterna berättar att de identifierar sig med sin 

ätstörning och räds ett tillfrisknande för att de glömt bort vem de är utan ätstörningen.  

Fromm redogör vidare för att målet för masochisten är att bli fri från sin egen 

individualitet och således från frihetens belastning.
94

 I syfte att förlora sitt eget jag 

underkastar hon sig en person eller en makt som hon finner mäktig trots att detta oftast 
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förorsakar ett större lidande för henne själv.
95

 I intervjuerna framkom det att kontrollkänslan 

individen erhåller genom sin ätstörning är en viktig faktor i hennes liv. Ur den auktoritära 

hållningen kan detta ses som att informanterna underkastar sig anorexians kontroll i ett försök 

att befrias från vardagens ständiga valmöjligheter. Den rotlöshet och ontologiska osäkerhet 

som Kinnvall redogör för att samtidens individer upplever i den moderna världen
96

 blir 

följaktligen så skrämmande att informanterna underkastar sig en högre makt i ett försök att 

slippa axla det individuella ansvaret över vardagliga handlingar och identitetsskapandet. 

Informanternas upplevda prestationsångest, oro inför framtiden och rädsla för att misslyckas 

skulle kunna förklaras utifrån att självprojektet i den moderna världen hela tiden måste 

revideras och förbättras.
97

 Detta blir tydligt i intervjupersonernas utläggningar om rädslan för 

att välja fel och misslyckas. Oavsett om den makt som masochisten underkastar sig är en 

auktoritet utanför individen eller ett psykiskt tvång befrias hon från att fatta egna beslut i 

samband med underkastelsen, skriver Fromm.
98

 I det här fallet är det individens upplevda 

psykiska tvång i ätstörningen som är den auktoritära makten. 

Fromm menar att samvetets makt i många fall är starkare än en yttre auktoritet eftersom 

individen uppfattar dess befallningar som sina egna. Av den anledningen blir det svårt för 

individen att motsätta sig auktoriteten, emedan auktoriteten är hon själv.
99

 Detta kan vara en 

anledning till varför individen upplever att det är svårt att till fullo tillfriskna från anorexian, 

dvs. för att hon ständigt måste medla mellan den ätstörda och friska sidan av sin identitet. 

En annan liknelse mellan individens förhållande till sin ätstörning och den auktoritära 

hållningen är Fromms beskrivning av den magiska hjälparen.
100

 Han skriver att den magiska 

hjälparen kan inta olika former och däribland formen av en livsstil vars huvudsyfte alltid är att 

skydda individen och att aldrig lämna henne ensam.
101

 Individens handlingar kan till slut bli 

så färgade av vad den magiska hjälparen representerar att ingen handling hon utför blir 

spontan eller fri, och det är detta beroende som skänker henne trygghet, om även en känsla av 

svaghet och hjälplöshet.
102

 Liknelsen mellan individens förhållande till sin ätstörning och den 

magiska hjälparen står att finna i den inrutade kontrollen. Detta med anledning av att 

kontrollkänslan som återfinns i intervjupersonernas berättelser inte tillåter dem att handla 
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utanför anorexians (den magiska hjälparens) ramar. Detta blir i synnerhet påtagligt då 

ätstörningen benämns som ett utomstående ”det” i informanternas utsagor. 

Likt den magiska hjälparen i Fromms mening representerar anorexian ofria handlingar 

och brist på spontanitet. Ätstörningen (den magiska hjälparen) skyddar individen från fria val 

och följaktligen från den ångest som uppstår därutav. Inför detta erinras man osökt om Sartres 

filosofi om att existensen föregår essensen. Människans existens, till skillnad från djurens, 

föregår essensen, vilket innebär att hon är fri att genom egna handlingar välja vem hon ska 

bli. Hon är följaktligen dömd till en frihet i vilken hon måste skapa sin egen essens. Den 

ångest som människan erfar inför den totala friheten försöker hon undkomma genom 

självbedrägeri, menar Sartre. Hon intalar sig själv att hon inte kan handla på annat sätt än hon 

gör. Sartre kallar detta föra ond tro eller självbedrägeri, vilket innebär att individen låtsas 

vara ett ting och att hon enbart är sin kropp. Som sådan är individen följaktligen underkastad 

de yttre materiella förhållanden precis som alla andra objekt. Individen kan därtill försöka gå 

upp i en tillfällig roll, dvs. att hon försöker bete sig på det sätt som hon tror att andra förväntar 

sig av henne. Detta har bäring på individer med anorexia, vilket synliggörs i informanternas 

utsagor. Deras svårighet är, som bekant, just att skapa sin essens, dvs. att kunna bli eller vara 

någon eller något.
103

 

I liknande riktning går Kinnvall, som ju menar att man kan man se individens strävan 

efter att upprätthålla rutiner som ett försök att bemästra den otrygghetskänsla som växer sig 

allt större i den moderna världen. Hon skriver att rutiner och vanor blir en viktig och trygg del 

i den moderna individens ångesthantering,
104

 vilket stämmer in på informanternas 

redogörelser för vikten av rutiner. 

6.1.2 Den destruktiva hållningen i den moderna världen 

Parallellerna mellan den destruktiva hållningen och anorexia nervosa är inte många. Det är 

uppenbart att individerna skadar sig själva och är medvetna om detta, men syftet bakom 

ätstörningen är oftast inte att straffa den egna personen med målet att förgöra sig själv. Målet 

är att förbättra sig själv, vilket framgår i intervjupersonernas berättelser om deras strävan 

efter att bli ”någon”. Den destruktivitet som står att finna i anorexians natur behöver därför 

inte innebära att individen vill förgöra sig själv innan hon, som Fromm uttrycker det, ”krossas 

av världen utanför” utan kan lika väl liknas med den masochistiska tendensen, dvs. att hon 

underordnar sig en starkare makt för att bli fri från det fria jaget. 
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Fromm redogör emellertid för att destruktiviteten och dess grad beror på hur mycket 

individens livsdrift hämmas. Ju mer individen utvecklas sensuellt, emotionellt och 

intellektuellt desto svagare blir destruktionsdriften och vice versa. Den destruktiva hållningen 

är följaktligen en konsekvens av ett liv som inte får levas.
105

 Den ätstörda individens 

förbiseende av sina egna önskningar i en eftersträvan att leva upp till andra människors 

förväntningar på henne kan således ses som en följd av detta. Individens anorexia kan 

följaktligen ses som en konsekvens av att ett hämmat liv, i vilket hon enbart fattar beslut 

utifrån vad hon tror att andra förväntar sig av henne istället för vad hon själv egentligen vill. 

Att den destruktiva hållningen är en konsekvens av ett liv som inte får levas fullt ut kan 

således vara en bidragande faktor till anorexia. 

Destruktiva tendenser såsom överträning, laxermedel, sömnmedicin och självförvållade 

kräkningar är existerande element i den ätstörda individens liv. Dock inte mot samma 

bakgrund som Fromm beskriver den destruktiva hållningen, dvs. med målet att förgöra sig 

själv. Som ovan redogjorts för beskrivs ätstörningen som ett sätt på vilket individen straffar 

sig själv i ett försök att kontrollera, förbättra och underhålla sin identitet. Det individuella 

skapandet och upprätthållandet av identiteten som Kinnvall pratar om,
106

 framgår i 

informanternas rädsla för att tillfriskna och således förlora sin identitet.  

6.1.3 Automatisk likformighet i den moderna världen 

Den automatiska likformigheten beskriver Fromm som att individen anammar den 

personlighet som omgivningen med dess normer och föreställningar erbjuder henne och 

därmed blir identisk med alla andra. För att utplåna känslorna av ensamhet och rädsla ger hon 

upp sitt individuella jag och blir ett med världen.
107

 Den här flyktmekanismen gör sig påmind 

i intervjupersonernas utsagor om att vara det rådande skönhetsidealet till lags, vilket tyder på 

att ätstörningen till viss del orsakas av samhällets föreställningar. 

Även Kinnvalls teori om att den moderna individens självskapande har gått från att vara 

en isolerad angelägenhet till allmän beskådning som ett resultat av masskommunikationens 

expansion,
108

 kan styrkas av individens utvecklande av anorexia. Ur analysen framkom det att 

individens kroppsuppfattning påverkas och revideras efter olika tv-program, bloggar och 

internetforum. Återigen handlar det ätstörda beteendet om att ”passa in” eller att, ur Fromms 

flyktmekanism, bli automatisk likformig med resten av samhället. 
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Vidare skriver Fromm att det mesta som individen tänker och känner är ett resultat av 

vad hon har internaliserat via andra människor, dvs. pseudotankar och pseudokänslor.
109

 

Individen intalar sig själv att det är hon som fattar besluten men i realiteten är hennes beslut 

alltid påverkade av den yttre världen och vad hon tror att den förväntar sig av henne. 

Pseudotankarna- och känslorna anpassar individen till att omedvetet hantera isoleringens 

skräck och frihetens hotfullhet.
110

 Utifrån den synvinkeln kan ätstörningen åskådliggöras som 

ett resultat av samhällets inverkan på individens utseende. Ur analysen framkom det att 

intervjupersonernas syn på vad som är fint, fult, rätt och fel varierar beroende på vilken 

omgivning och vilka föreställningar de omger sig med. Individerna influeras av samhällets 

förväntningar på hur ”man” ska se ut och vara, vilket kan ses som ett resultat av, vad Fromm 

benämner, pseudotankar, och, vad Foucault kallar för, normaliseringsprocesser.
111

  

Individens strävan efter att ”passa in” kan även förklaras utifrån Baumans modernare 

exempel av automatisk likformighet. Hans teorier om att individer underordnar sig sociala och 

kulturella riktlinjer i ett försök att bli immuna mot social uteslutning
112

 framgår uttryckligen i 

resultatet från datamaterialet. Intervjupersonerna redogör för att deras strävan efter att ”bli 

någon” och ”passa in” grundar sig i en rädsla för att upplevas som ”fel” och misslyckade. 

Att ersätta det äkta jaget med ett pseudojag resulterar i att individen känner en intensiv 

otrygghet, menar Fromm.
113

  Han skriver att det enda som blir kvar av individen är en reflex 

av vad samhället förväntar sig av henne och att hon i viss mån förlorar sin identitet. För att 

dämpa ångesten som uppstår i samband med identitetsförlusten söker individen oavbrutet 

bekräftelse hos samhället för att ta reda på vem hon är.
114

 Mot bakgrund av detta kan 

individens anorexia uppfattas som ett försök att uppfylla samhällets rådande normer och 

föreställningar, vilka motsvarar teorierna om bekräftelse och pseudotankar. Detta framgår i 

den ätstörda individens strävan efter att bli sedd och uppskattad, vilket tyder på att individen 

försöker leva upp till kraven för det ideala utseendet i ett försök att, i Fromms mening, uppnå 

automatisk likformighet med massan. 

6.2 Kopplingar till tidigare forskning 

Det finns starka kopplingar mellan det resultat som framkommit i denna studie och resultat 

från tidigare forskning. 

                                                           
109

 Fromm 1994, s. 190ff. 
110

 Ibid., s. 193. 
111

 Foucault, Michel, ”Biopolitics and the carceral society”,  Lemert 2010, s. 417ff. 
112

 Elliot, Anthony, Lemert, Charles C., The New Individualism: the emotional costs of globalization, Oxon 

2009, s. 102f. 
113

 Fromm 1994, s. 203f. 
114

 Ibid. 



29 
 

Den trygga och predestinerade framtiden som Vandereycken och van Deth redogör för 

att medeltidens individer efterlängtade och vidmakthöll genom självsvält är än idag 

fortfarande aktuell.
115

 Idag är det emellertid inte det himmelska paradiset som utgör den 

förutbestämda och trygga destinationen. Idag lutar sig individen mot den trygghet som det 

frihetsberövande vanebeteendet i själva ätstörningen innebär. Detta blir påtagligt i 

informanternas redogörelser för vikten av vardagliga rutiner. Om det himmelska paradiset var 

bakgrundsfaktorn till den destruktiva självsvälten på medeltiden verkar bristen på densamma, 

och ovetskapen om vad som kommer att hända härnäst, ligga bakom självsvälten idag. Utifrån 

intervjuerna framgår det att ätstörningen till stor del används som en sköld mot den moderna 

världens fria val. Kroppskontrollen och de förutbestämda rutinerna som ätstörningen innebär 

har, likt det himmelska paradiset, en lugnande effekt på individen.  

Att intervjupersonernas ätstörningar kan kopplas till Tönnies begrepp Gesellschaft
116

 

blir påtagligt i deras intensiva rädsla för att framstå som misslyckade, vilket blir tydligt i deras 

ständigt närvarande prestationsångest. Informanternas strävan efter att skapa och upprätthålla 

en identitet som ”någon” genom ätstörningen tyder ytterligare på att identiteten inte längre är 

given individen, utan, likt Kurkialas teori om modernitetens negativa inverkan på 

identitetsskapandet, ett resultat av hennes livsval. Den förordade autonoma identiteten som 

Kurkiala redogör för är en bidragande faktor till anorexians utbredning i västvärlden kan 

sammankopplas med intervjupersonernas rädsla för att tillfriskna från ätstörningen och 

således förlora sin identitet.
117

 Därtill står det klart i detta resultat att individen känner sig 

ensam och vilsen i den moderna världens individualisering. Individens oro i den ständiga 

jakten efter att lyckas och att framstå på ett specifikt sätt kan följaktligen kopplas till 

Kurkialas tes om att människans identitet har blivit ett individuellt projekt som hon hela tiden 

bedöms efter.
118

 

I ”Cross-Cultural Research on Anorexia Nervosa: Assumptions Regarding the Role of 

Body Weight” framgår det att orsaken bakom anorexia huvudsakligen beror på att individen 

begränsas i att utveckla ett självständigt jag, vilket i grunden beror på en brist på 

familjestöd.
119

 Som redogjorts för i tidigare avsnitt återfinns kopplingar mellan anorexia och 

bristen på individuell utveckling även i denna studie. Det framkom emellertid ingenting som 

direkt kopplar individernas familjer till ätstörningen. Resultatet visar däremot att ätstörningen 
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ofta ger sig i uttryck hos individer som genomgår okontrollerbara och ohanterliga 

omställningar i livet, vilket stämmer överrens med den tidigare forskningen som redogör för 

att anorexia i synnerhet utvecklas hos individer som genomgår snabba förändringar och 

utvecklingar.
120

 Förlusten av denna kontroll och individens försök att återta densamma genom 

ett behärskande av kroppen står att finna i såväl denna studie som tidigare forskning.
121

 I 

likhet med tidigare forskning visar denna studie därtill att det västerländska samhällets normer 

och kroppsideal har en betydande effekt för ätstörningen.
122

 

Avslutningsvis påvisar resultatet i denna studie, med hänvisning till Karl Poppers krav 

på teoriers giltighet,
123

 att anorexia nervosa inte behöver särskiljas från anorexia mirabilis 

(religiös självsvält) med motiveringen att den förstnämnda självsvälten enbart drabbar 

kvinnor.
124

 Detta eftersom en av intervjupersonerna i den här studien är en man som, trots sin 

könstillhörighet, har fått diagnosen anorexia nervosa. 

6.4 Metoddiskussion 

6.4.1 Resultatet kopplat till den hermeneutiska forskningsansatsen 

Som redogjorts för i resultatgenomgången framkom det fyra starka teman i 

kodningsprocessen av intervjuerna: identitetsskapande, individualisering, kontrollskapande 

och samhällsnormernas inverkan på individen. Utifrån dessa teman har forskningsfrågorna 

besvarats och analyserats mot bakgrund av teorin om anorexia som flyktmekanism. Mot den 

hermeneutiska forskningsansatsen, på vilken denna studie vilar, är dessa teman de delar mot 

vilka individens anorexia kan förstås i sin helhet.  

Det är tydligt att anorexia är ett komplext tillstånd som i första hand inte handlar om det 

direkta utseendet, även om det är i utseendet som ätstörningen till synes kommer i uttryck. 

Västvärldens kroppsideal och samhällets normer spelar ändock en stor roll i individens 

utvecklande av anorexia men det är inte kroppsidealet i sig som individen eftersträvar – det är 

den fulländade identiteten och självkontrollen som den magra kroppen representerar. 

 Utifrån resultatet har det visat sig att skapandet av en så fullkomlig identitet som 

möjligt och den ständiga revideringen av densamma är en stark bidragande faktor till 

ätstörningens uppkomst. För att förstå varför individen upplever sin anorexia som svår att 

tillfriskna från (ofta handlar det tillochmed om en total ovilja att bli frisk) är det nödvändigt 
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att sätta ätstörningen i dess kontext, vilken i det här fallet är den moderna världen och dess 

inverkan på individualisering och identitetsskapande. Individens anorexia kan inte ses som 

avskild från hennes identitet, den en del av hennes identitet. 

Vid första anblick kan ätstörningen verka irrationell och ologisk men genom att sätta 

den i relation till identitetsskapandet och individualiseringen som påtvingas individen kan 

anorexia förstås som en flyktmekanism från en skrämmande och prestationsfylld värld. Den 

ständigt pågående och ensamma kampen som individen utkämpar i ett försök att ta sig fram 

och bli ”någon” (i en värld där begreppet ”någon” oavbrutet förändras och byts ut) gör henne 

till slut så utmattad och förvirrad att hon underkastar sig sin ätstörning i syfte att känna någon 

form av kontroll. Anorexia är således inte något som drabbar individen, den blir en trygghet 

som hon tyr sig till. Den rutinskapande vardagen som ätstörningen innebär blir en mur mot 

den yttre världens fria val och därmed ångesten i att välja fel.  

Individens utvecklande av anorexia och kampen för att bli fri från ätstörningen måste 

följaktligen förstås ur de delar som utmynnar i (och upprätthåller) ätstörningens helhet, vilket 

inte enbart handlar om att direkt sluta äta i en önskan att bli smal. Att bli frisk från 

ätstörningen innebär att muren som skyddar individen mot felval, frihet och ångest raseras. 

Samtidigt faller den identitet som individen noggrant och omsorgsfullt har skapat sig och 

känslan av kontroll byts ut mot den moderna världens utlämnande kaos.   

6.4.2 För-och nackdelar med mailintervju 

Att intervjua individer via internet har både för-och nackdelar. En av de största fördelarna är 

emellertid också den största nackdelen: att informanten får ta den tid hon behöver för att svara 

på frågorna utan att känna sig stressad av en forskares närvaro.
125

 I den här studien var det 

flera individer som var positiva till att ställa upp på intervjuer men som i slutändan lät bli att 

svara på såväl intervjuguidens frågor som följdfrågorna. I dessa fall vore det eventuellt 

effektivare att som forskare vara med under svarstillfällena.  

I och med att intervjuerna utfördes via mail reducerades intervjuareffekten,
126

 vilket 

också innebar såväl för- som nackdelar. Alla visuella ledtrådar som kan vara värdefulla för 

förståelsen av intervjupersonens tankar, såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck, uteblev helt.
127

 

Till följd av detta kan även viss information ha uteblivit. Å andra sidan, innebär avsaknaden 

av direktkonfrontation ofta att den intervjuade känner sig mindre obehaglig till mods när 

denne besvarar frågor som rör känsliga ämnen. Känslan av anonymitet ökar, vilket gör det 
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lättare för informanten att besvara frågor som annars kan kännas besvärliga. Av den 

anledningen blir svaren i många fall mer genomtänkta och ärliga i mailintervjuer än de blir i 

ansikte mot ansikte-intervjuer.
128

 

6.5 Slutsats  

Den ständiga jakten efter en kontrollerad och stabil tillvaro har visat sig ligga till grund för 

anorexia nervosa. Individen ser på sin ätstörning som en trygg zon att retirera till i den 

moderna världens kroniska förändringsprocesser. Ätstörningens inrutade livsschema blir ett 

svar på modernitetens intensiva otrygghet och innebär därtill att hon avsäger sig den 

individuella friheten som den nya världen erbjuder. Förutom att agera stöttepelare i en 

ambivalent och otrygg värld blir ätstörningen en del av individens identitet. Att tillfriskna från 

anorexia blir följaktligen detsamma som att förlora sin identitet eller åtminstone en del av den. 

Såväl västvärldens kroppsideal som samhällets normer är bidragande faktorer till 

anorexia nervosa, dock inte ur ett direkt skönhetsperspektiv – den magra kroppen 

representerar den självkontroll och fulländade identitet som individen känner att den moderna 

världen fordrar av henne. Mot bakgrund av den ständiga prestationsångest och ambivalens 

som identitetsskapandet utmynnar i kan ätstörningen förstås som en flyktmekanism från den 

skrämmande individualiserade världen. Individen underkastar sig ätstörningen i ett försök att 

återfå en känsla av kontroll och trygghet men framförallt i syfte att eliminera den ångest som 

uppstår i den moderna världens fria val.  

6.6 Förslag till ytterligare forskning 

Förslag på ytterligare forskning är bland annat att undersöka den paradoxala situation som 

uppstår när medias välmenande uppmärksamhet och exponering av anorexia (förebyggande 

dokumentärer, hälsotidningar- och bloggar etc.) resulterar i en tillväxt och ökning av det 

ätstörda beteende som avses bekämpas. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide via mail 

 

Svara gärna så utförligt du kan på frågorna och om du kommer på något kring ämnet som jag 

inte har tagit upp får du gärna skriva ner det också! 

 

Är det okej att jag citerar dig i uppsatsen? Jag kommer att ge dig ett fiktivt namn i studien så 

att inga citat kan kopplas direkt till dig. 

 

Till sist undrar jag om det är okej för dig att jag hör av mig om jag har några följdfrågor? 

 

Bakgrund 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Är du man eller kvinna? 

3. Vad har du för arbete/vad studerar du? 

4. Vad ville du bli när du var liten? 

5. Hur ser din familjekonstellation ut? Hur såg den ut under tiden med dina ätstörningar? 

6. Vad arbetar/arbetade dina föräldrar med? 

7. Vad drömmer du om att arbeta med idag (om du fick välja precis vad du vill)? 

8. Har du satt hög press på dig själv angående dina prestationer i skola och arbete? Om 

du har det, vad tror du att det beror på? 

 

Ätstörning 

 

9. Hur gammal var du när dina ätstörningar började och hur yttrade sig ätstörningen? 

10. Varför tror du att just du blev sjuk? 

11. Under vilka omständigheter/situationer/händelser gör/gjorde sig ätstörningen som 

mest påmind?  

12. Upplever du dig frisk från ätstörningen idag? 

13. Om du känner dig relativt frisk från ätstörningen idag, kan du ändå känna av den 

ibland? Under vilka omständigheter brukar den göra sig påmind idag i så fall? 

14. Vad läste du för tidningar/böcker/bloggar, såg för typ av TV-program? Tog du till dig 

de råd och tips som fanns angående hälsa och liknande? 

15. Var kontrollen över ditt liv en viktig faktor för dig? Om ja berätta gärna hur. 

 

Kroppsideal 

 

16. När började du tänka på din kropp? 

17. Vad fick dig att reflektera över din kropp? 

18. Vad påverkade dig i fråga om kroppsuppfattning? På vilket sätt? 

19. Vad har du för kroppsuppfattning nu? 

 

Identitet 

 

20. Hur var du innan du fick ätstörningar? 

21. Genom din ätstörning, kände du att du blev ”någon”? 



 
 

22. Vem är du nu? Vad har påverkat dig till att bli den du är nu? Sjukdomen, omgivning 

etc. 

23. Hur har sjukdomen förändrat dig tror du? 

24. Kände du att du var dig själv när du var sjuk? 

25. Hade du en föreställning om att du skulle bli lyckligare om du blev smalare? 

26. Har du någon gång känt dig överväldigad av de val du tvingats göra? Exempelvis hur 

man ska se ut, vad man ska arbeta med, hur man vill vara osv. Hur och när i så fall? 

27. Var det svårt för dig att söka hjälp för ätstörningen? Var du nervös eller orolig över att 

”bli av” med den delen av ditt liv? Om ja, varför kände du så? 

28. Blev du sjukskriven pga. ätstörningen? Om ja, hur kändes det? (kände du skam, 

lättnad eller något annat?) 

 

Slutligen undrar jag om du kan berätta om hur en vanlig dag såg ut när ätstörningen var en 

stor del av ditt liv. 
 

  

 


