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Sammanfattning 
Studien syftar till att ge en bild av hur unga kvinnor med anorexia nervosa 
konstruerar sin identitet via bloggar på internet. Materialet vi använde var sex 
bloggar skrivna av kvinnor över 18 år med diagnosen anorexia nervosa. 
Metoden och teorin som används i studien är diskurspsykologi vilket är en form 
av diskursanalys. Resultaten kring kvinnornas identitet och diskurserna de 
befinner sig i presenteras utifrån begreppen subjektspositioner och 
tolkningsrepertoarer. 
 
Synen på sjukdomen anorexia nervosa utgår ofta från ett biomedicinskt 
perspektiv. Att studera bloggar skrivna av kvinnor med anorexia nervosa kan 
istället ge en inblick i hur sjukdomen ter sig utifrån kvinnornas egna ord, med ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Kvinnorna i studien skriver i sina bloggar 
om sin sjukdom och sin relation till den. Genom att studera kvinnornas texter 
fann vi tre framträdande tolkningsrepertoarer vilka kvinnorna utgår från när de 
skriver. Dessa tre Det Ljuva livet, Den andra sidan och Vi anorektiker beskriver 
vilka diskurser de ser sig själva tillhör och vill tillhöra. Kvinnorna beskriver sig 
själva befinna sig i tolkningsrepertoaren Den andra sidan, en värld som är skild 
från det ”normala” livet samt tolkningsrepertoaren Vi Anorektiker en 
tolkningsrepertoar som beskriver kvinnornas syn på anorektiker. Det ljuva livet 
beskriver den diskurs som kvinnorna önskar sig tillhöra, en diskurs kring hur det 
är att vara frisk. Utifrån tolkningsrepertoarerna fann vi de fyra 
subjektspositionerna Den kluvna, Offret, Mitt namn är Anorexia samt Med 
livskamraten. Dessa positioner visar på de olika identiteter som kvinnan kan inta 
i de rådande tolkningsrepertoarerna. I subjektspositionerna framställs kvinnan 
som osäker, rädd och ambivalent. Hon förhåller sig till sin sjukdom på olika sätt 
beroende på vilken position hon befinner sig i, men genomgående är hennes 
strävan efter kontroll över sig själv och sin sjukdom. 
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1	Inledning	
Diskursen kring unga kvinnor med anorexia nervosa centrerar till största delen 
kring deras sjukdom ur ett biomedicinskt perspektiv med fokus på sjukdomens 
symptom. Där sjukdomens allvar bestäms utifrån viktens upp- och nedgång. I 
detta arbete har vi för avsikt att förstå hur sjukdomens komplexitet påverkar 
kvinnornas identitet utifrån deras egna beskrivningar. Vi vill lyfta fram ett 
perspektiv som ser till hur kvinnorna presenterar sig själva och hur de tänker 
kring sin sjukdom, för att få en bredare bild av hur anorexia nervosa tar sig i 
uttryck, inte bara fysiskt utan även socialt. Detta gör vi genom att använda oss 
av ett forum där kvinnorna kan uttrycka sig fritt. Kvinnorna kan själva välja vad 
de vill dela med sig av till andra och forma bilden de visar upp för omvärlden. 
Genom att studera bloggar kan vi få en inblick i kvinnornas liv och en ökad 
förståelse för komplexiteten i deras sjukdom. 

1.1	Internet	och	bloggar	–	växande	arenor	
Sedan dess framväxt har Internet och dess funktioner skapat ett nytt sätt att se på 
omvärlden och personerna inom den. Från början sågs internet som en 
låtsasvärld helt skild från den verkliga världen, men på senare år har synen på 
internet förändrats. Sociala relationer och erfarenheter över internet är minst lika 
viktiga i det verkliga livet. Anledningarna till att använda sig av internet är 
många. Dessa kan till exempel vara att interagera med andra, söka information 
och konsumera men även i syfte att dela med sig av sina egna erfarenheter och 
ge tips för att kunna hjälpa andra (Svenningsson m.fl., 2003:21-24, 51). Internet 
har även öppnat upp nya möjligheter till att konstruera sin identitet. Individerna 
kan själva välja vad de vill dela med sig till omvärlden (Turkle, 1995:220). Vi 
ser att personligheten, vem jag är, inte nödvändigtvis formas av klädstil, klass 
eller kön utan konstrueras mer utifrån hur individerna väljer att bete sig och 
uttrycka sig utan några påtvingande krav från andra. 
 
En blogg kan beskrivas som en dagbok på internet och kan se ut på olika sätt 
och bygga på olika sätt att skriva. Den vanligaste formen av blogg är den 
personliga bloggen. Den fungerar som en hemsida där en person för 
dagboksliknande anteckningar rörande bland annat bloggarens vardagsliv. 
Bloggen brukar innehålla daterade inlägg, och uppdateras ofta, då bloggens 
ägare skriver om nya saker som händer. De gamla inläggen samlas i ett arkiv där 
läsare kan gå in och läsa dem. Det som skrivits senast hamnar längst upp i 
bloggen och ofta finns det ett tema som bloggen följer, vilket till exempel kan 
vara en persons fritidsintresse (Mortensen & Walker, 2002:249, 258, 270, Våge 
m.fl., 2005:32). Även om bloggfenomenet är störst och mest utbrett i USA har 
bloggförfattarna i Sverige blivit en stor samling människor med olika bakgrund 
och med olika syften med sitt bloggande. De svenska bloggarna är fyllda av 
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unika reflektioner, åsikter och erfarenheter (Våge m.fl., 2005:76). Genom att 
studera bloggar som är skrivna av unga kvinnor med anorexia nervosa ges en 
möjlighet till att få en djupare förståelse för hur dessa kvinnor definierar sig 
själva och tänker kring sin sjukdom, utifrån deras egna ord. Kvinnorna kan 
genom sin blogg vara anonyma och skriva om sig själva och händelser i sina liv 
utan att bli färgade av någon annan. Detta är ett relativt nytt sätt att forska på 
inom socialt arbete, och relevant då dessa kvinnor många gånger försöker dölja 
sin sjukdom. Via anonymiteten i bloggen kan vi komma kvinnorna nära och få 
en ökad förståelse för hur de känner och hur de upplever sig själva i förhållande 
till sin sjukdom (Våge m.fl., 2005:77, Ess m.fl., 2002:2, Eriksson & Carlsson 
2001:36). Detta är även en anledning till vårt intresse för detta område, att på ett 
nytt sätt kunna komma nära kvinnornas egna beskrivningar. 
 

1.2	Anorexia	nervosa	–	en	ätstörning	
Problem med mat och ätande som sker under en längre tid kan leda till en 
ätstörning. Ätstörningar kan vara allt från övervikt till svält samt ett symptom på 
andra fysiska sjukdomar. Oftast rör det sig om aptitförlust eller överätande som 
på ett betydligt sätt påverkar vikten. Ätstörningar innefattar ofta en skev 
kroppsuppfattning och kroppsidentitet, som i sin tur påverkar personens normala 
livsfunktioner, till exempel hunger och mättnadskänslor. Det finns tre olika 
former av ätstörningar, vilka inte är symptom på en fysisk sjukdom, som 
benämns; anorexia nervosa, bulimi nervosa och ospecifik ätstörning. Vi kommer 
i denna studie endast inkludera och studera personer med anorexia nervosa då 
denna sjukdom sträcker sig längst bak i historien, samt att det är den formen av 
ätstörning som har fått störst uppmärksamhet bland klinisk personal och hos 
allmänheten. Personer med anorexia nervosa har även svårare att dölja sin 
sjukdom för omgivningen då symptomen som svält och utmärgling är svåra att 
dölja för andra människor (Eriksson & Carlsson 2001:5,8). Detta tänkte vi kan 
bidra till att personer med anorexia nervosa kan bli tillskrivna en identitet som 
sjuka eller avvikande, då denna sjukdom är offentlig på ett annat sätt än 
sjukdomar som inte fysiskt syns. Denna tanke väckte vårt intresse och bidrog till 
att vi har valt att studera detta ämne. 
 
Anorexia nervosa är en sjukdom som har funnits i flera hundra år och innebär en 
avsiktlig självsvält. I allmänhet uppkommer sjukdomen hos flickor i tonåren och 
tar sig uttryck i att flickorna upplever sig som feta och överviktiga och på grund 
av detta försöker de på olika sätt att minska sin vikt. Det kan till exempel vara 
genom kräkningar, överdriven motion och laxeringsmedel. Gemensamt för 
personer med ätstörningar är att de har en skev kroppsuppfattning, de upplever 
inte sin kropp på samma sätt som omgivningen gör. Enligt Eriksson och 
Carlsson (2001) kan sjukdomen starta genom ett försök att gå ner i vikt via 
bantning, för att till exempel bli vackrare. Om viktnedgången leder till en positiv 



3 
 

upplevelse kan kvinnan får ännu mer uppmärksamhet och positiv förstärkning 
om hon går ner ytterligare i vikt. Detta blir ett mönster som blir svårt för 
kvinnan att bryta när omgivningen väl reagerar negativt på viktnedgången. 
Familjen kring personen med anorexia nervosa påverkas och involveras 
oundvikligt, genom matkonflikter, manipulationer och maktstrider. Om inte 
riktig behandling sätts in i tid för dessa anorektiska kvinnor riskerar de att 
problemen blir kroniska. Både män och kvinnor kan drabbas av anorexia 
nervosa, men 90% av de som drabbas är unga kvinnor. Varför fördelningen ser 
ut på detta sätt vet man inte, men dagens kroppsfixering kan till viss del spela in. 
Behandling av anorexia nervosa kan ske genom flera olika metoder och 
tekniker; relationella, kognitiva, affektiva och somatiska. Dessa metoder måste 
fogas samman och integreras under mer långsiktigt syftande strategier för att 
kunna ge något resultat (Eriksson & Carlsson, 2001:8-12, 141, Cederblad, 
2001:124). 
 
I en studie gjord av Rich (2006)1 visar resultatet att man endast ser på unga 
kvinnor med anorexia nervosa på ett biomedicinskt sätt och att fokus ligger på 
det fysiska. På grund av detta behövs det mer kunskap om hur anorexia nervosa 
konstrueras som en social identitet, att vidga perspektivet och få en större 
helhetssyn inom området (2006:285, 289-290). Anorexia nervosa påverkar inte 
bara de närmaste relationerna i den unga kvinnans liv, utan även fritiden och 
hela livssituationen. Detta skapar tillsammans en omfattande komplexitet av 
konsekvenser och problem (Eriksson & Carlsson, 2001:98). För att kunna förstå 
denna komplexitet studerar vi ämnet utifrån kvinnornas egna ord, med ett 
socialkonstruktiontistiskt perspektiv2. 
 

1.3	Presentation	av	disposition	
Efter detta inledande bakgrundsavsnitt kommer vi i avsnitt 2 att ta upp vår 
studies syfte samt frågeställningar. I avsnitt 3 redogör vi för tidigare forskning 
kring vårt problemområde, då vi inte funnit forskning som berör vår specifika 
forskningsfråga. Vidare i avsnitt 4 presenteras det socialkonstruktionistiska 
perspektiv samt den diskurspsykologiska teori vi valt att använda i studien 
närmare. Vi kommer i detta avsnitt även redogöra för de begrepp vi valt att 
belysa. Avsnitt 5 utgörs av den diskurspsykologiska metod vi valt att använda, 
vårt analytiska tillvägagångssätt samt en forskningsetisk diskussion. Avsnitt 6 
består av våra resultat och vår analys, där vi tydliggör hur vi använt 
diskurspsykologins begrepp. I avsnitt 7 diskuterar vi våra resultat och besvarar 
våra frågeställningar. Detta sista avsnitt består även av en diskussion kring 
metod och teori, en självkritisk reflektion, en redogörelse för studiens relevans 
för socialt arbete samt funderingar kring vidare forskning. 
                                                 
1 Se avsnitt Tidigare forskning 
2 Se avsnitt Teori 
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2	Syfte	
Då det biomedicinska perspektivet fått mest fokus när man talar om unga 
kvinnor med anorexia nervosa så har vi valt att belysa problematiken ur ett annat 
perspektiv, det socialkonstruktionistiska. Genom att använda detta tillsammans 
med diskurspsykologin3 får vi en annan infallsvinkel än den som vanligen 
centreras. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie då denna inriktning 
ger oss ett djup som en kvantitativ studie inte skulle kunna ge 
(Patton, 2002:151). 
 
Syftet med vår uppsats är att se hur unga kvinnor med anorexia nervosa 
konstruerar sin identitet via bloggar. Vi vill även lyfta fram de olika sätt de unga 
kvinnorna beskriver sig själva i relation till sin sjukdom. Vår forskningsfråga 
lyder; hur konstruerar unga kvinnor med anorexia nervosa sin identitet via 
bloggar?  
De frågeställningar vi har valt för att besvara forskningsfrågan är:  
 

 Vilken bild ger unga kvinnor med anorexia nervosa av sig själva via 
bloggen? 

 Hur definierar de unga kvinnorna sin sjukdom i bloggen? 
 Hur beskriver de unga kvinnorna sin relation till sin sjukdom i bloggen? 

  

                                                 
3 Se avsnitt Teori 



5 
 

3	Tidigare	forskning	
Då vi inte funnit någon forskning som behandlar vår specifika forskningsfråga 
kommer vi i detta avsnitt att behandla forskning som rör vårt ämnesområde. 
Detta för att redogöra för det forskningsvetenskapliga fält som vi har tagit 
avstamp från i vårt uppsatsarbete. Först belyser vi forskning som berör unga 
kvinnor med anorexia nervosa generellt för att sedan lyfta fram hur 
forskningsfältet ser ut kring unga kvinnor med anorexia nervosa och internet. 
Därefter redogör vi för tidigare forskning som berör unga kvinnor med anorexia 
nervosa och självbiografier för att slutligen belysa forskning kring unga kvinnor 
med anorexia nervosa och identitetskonstruktion. De artiklar vi presenterar är 
undersökningar som gjorts i både Sverige och utomlands. 
 

3.1	Unga	kvinnor	med	anorexia	nervosa	
Det finns en uppsjö av studier som utforskar diskurser kring ätstörningar, men 
relativt lite forskning om hur kvinnorna hanterar de sociala konstruktioner som 
finns om ätstörningar på en vardaglig nivå (Rich, 2006:285). Mycket av 
forskningen som finns att tillgå idag är skriven ur antingen forskarens eller 
behandlarnas perspektiv, där fokus ligger på hur man ska förbättra 
behandlingsresultat samt finna variabler som påverkar behandlingens utfall 
(Boughtwood & Halse, 2010:84). Det finns dock studier som är gjorda utifrån de 
unga kvinnornas egna ord, till exempel studien av Boughtwood och Halse 
(2010). De undersöker hur unga kvinnor med anorexia nervosa som är inlagda 
på sjukhus skapar sin identitet, som patient i relation till läkarna och sin 
sjukdom. I deras resultat kommer de fram till att det, från kvinnornas 
beskrivningar, ges väldigt lite uppmärksamhet åt den terapeutiska alliansen 
mellan behandlare och den som blir behandlad, samt att det saknas en förståelse 
för kvinnornas syn på sjukhusvistelsen (2010:92). Även om denna artikel 
fokuserar på kvinnornas sjukdom och deras sjukhusvistelse, lyfter de ändå upp 
vikten av att ta tillvara på kvinnornas egna ord för att få en större förståelse för 
varför kvinnor insjuknar och varför det är så svårt att bli frisk från sjukdomen. 
 
I en studie av Rich (2006) intervjuas unga kvinnor med anorexia nervosa i syfte 
att se hur dessa kvinnor hanterar det stigma som är fäst vid sjukdomen samt hur 
deras relationer utvecklas med andra som är drabbade. Resultatet visar att 
kvinnorna känner sig missförstådda och isolerade, samt klagar över att deras 
ätstörning medikaliseras av andra betydelsefulla personer i olika sociala 
sammanhang. Många av de unga kvinnorna beskrev också att de känner sig 
alienerade och bortkopplade från personer runt omkring sig, och även sin egen 
kropp. Fokus låg på den ökande eller minskande vikten, snarare än att förstå de 
sociala och känslomässiga dimensioner av hur det är att vara en ung kvinna som 
lider av en ätstörning. Grunden för denna övervakning av vikten är kopplat till 
en biomedicinsk inriktning på fysiska dimensioner av hälsa och sjukdom. I 



6 
 

denna mening ser den medicinska diskursen sjukdomen som något man känner 
igen, det vill säga fysiska symptom. När man bara fokuserar på det fysiska 
tappar man de flickor som har en “normalvikt”, men som ändå kämpar med de 
många problem som anorexia nervosa innebär, till exempel känslan av att ens 
kropp är ovärdig. Man måste, enligt Rich (2006), kunna se bortom det 
biomedicinska sättet att se på dessa kvinnor som tunna kroppar och istället se 
dem som komplexa och unika unga kvinnor med flera identiteter. Självklart är 
det svårt att inte fokusera på den extrema smalhet som är uppenbar bland många 
av dessa kvinnor, men ett större helhetsperspektiv skulle också ge en större 
förståelse (2006:289-290). 
 
För att ta reda på vilken betydelse sjukdomen kan ha för individen gjorde 
Nordbo m.fl. (2006) en studie där de intervjuade 18 kvinnor med diagnosen 
anorexia nervosa. De kom fram till att det anorektiska beteendet hade olika 
betydelse och mening för kvinnorna, vilket de delade in i åtta kategorier. Dessa 
åtta kategorier är: känsla av säkerhet och stabilitet, undvikande av negativa 
känslor, mental inre känsla av självkontroll, ökat självförtroende, för att skapa 
en ny identitet, för att få omsorg av andra, möjlighet till kommunicera 
svårigheter samt viljan av att dö av svält. Nordbo m.fl. anser att dessa åtta 
kategorier kan bidra till att vissa personer insjuknar och bibehåller sin sjukdom. 
Vetenskapen av vilken betydelse anorexian kan ha för kvinnorna är viktig för att 
kunna hjälpa dessa kvinnor på bästa sätt (2006:556-563). 
	
3.2	Unga	kvinnor	med	anorexia	nervosa	och	internet	
Det finns flera olika studier som tar upp anorexia nervosa och internet, de flesta 
har dock inriktat sig på att studera pro- anorexia hemsidor (pro-ana). Dessa 
hemsidor inriktar sig på material som förespråkar anorexia nervosa och 
innehåller bland annat inspirationsbilder på smala personer samt olika tips för 
hur man ska bli smal (Martijn, 2009:139). En sådan studie gjord av Lyons, Mehl 
och Pennebaker (2006) syftar till att undersöka pro-anorexiasidor, eftersom detta 
är ett nytt och kontroversiellt fenomen, tillgängligt för allmänheten. Studien 
jämförde pro-anorexiahemsidor skrivna av personer med anorexia nervosa med 
hemsidor skrivna av personer som försöker tillfriskna från sjukdomen. 
Resultatet visade att pro-anorektiker och tillfrisknade anorektiker presenterar sig 
själva på olika sätt när de skriver på internet. Pro-anorektiker skriver mer om 
positiva känslor, mindre om oro, har en lägre grad av kognitiv reflektion i sina 
texter och fokuserar i mindre utsträckning på sig själva än vad den tillfrisknande 
anorektikern gör. I studien menar de att pro-anorektiker använder sig av internet 
och hemsidor som en copingstrategi för att stabilisera sig själva känslomässigt 
och att denna stabiliserig kan hjälpa dem att upprätthålla sin immunitet mot 
behandling (2006:4).  
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En studie som inte enbart riktar in sig på pro-anorexia är studien skriven av 
Ranson m.fl. (2010). Författarna använder sig av ett flertal forum som rör 
ätstörningar och ber personer som använder dessa forum att genomföra en enkät 
som de utformat. Denna studie har två olika syften, dels att skapa en djupare 
förståelse för användandet av forum som rör ätstörningar och dels att jämföra 
det stöd som ges på forumet med stöd som ges utanför detta. Det resultat som 
författarna fått fram visar på att personer som använder forum får ut både 
positiva och negativa delar. Personerna får ett socialt stöd från andra som 
befinner sig i samma situation, samtidigt som de uppmanas till negativa 
beteenden, till exempel tips på hur man lättast förlorar vikt. Studien visar även 
på att nära sociala relationer kan lida till följd av en ätstörning och att dessa 
forum kan vara ett kompletterande stöd, att stötta personen när ingen annan i 
dess omgivning gör det. Även om det kan te sig positivt att både ge och kunna ta 
emot stöd så kan detta stöd även uppmana till negativa beteenden. 
Sammanfattningsvis visar resultatet på att användarna av forumen öppet kan 
diskutera frågor som orsakar oro och få stöd och hjälp när ingen annan finns till 
hands. De kan på forumet diskutera frågor som de annars skulle känna skam 
över. Studien visar således att forum inte enbart innebär något negativ för 
användarna, utan att där även finns vissa positiva delar (2010:161-162, 167-
168). 

3.3	Unga	kvinnor	med	anorexia	nervosa	och	självbiografier	
I en studie gjord av Meurling (2003) studerades fem svenska självbiografier, 
skrivna av unga kvinnor med anorexia nervosa. Självbiografierna ser hon som 
levnadsberättelser vilka innefattar och beskriver delar av författarens liv. 
Resultatet hon fick fram visade på att det i självbiografierna fanns gemensamma 
mönster och flera likheter i “den subjektiva sanningen om livet” som presenteras 
i böckerna. Det finns skäl att studera denna typ av material då det kan ge en 
ökad förståelse för de bakomliggande orsakerna till sjukdomen, på en 
individnivå. Genom det material som Meurling studerat kan man se att vissa 
unga kvinnor tillgriper viktnedgång eller självsvält när de känner sig olyckliga, 
osäkra och misslyckade. Denna viktnedgång blir extrem, men ger kvinnorna en 
känsla av kontroll. I materialet framkommer det även att kvinnorna ser 
samhällets bild av idealkvinnan som en slank och smal kvinna. Slankheten ger, 
enligt kvinnorna, ett tecken på begåvning, framgång och goda prestationer. 
Under sjukdomsperioden saknar de en reflekterande och kritisk förmåga, och 
deras självuppfattning ses som orealistisk. De söker efterlikna idealkvinnan. 
Kvinnorna beskriver att de länge saknade en sjukdomsinsikt och att när de väl 
fick insikt väntade en kamp fylld av ångest och bakslag. Enligt kvinnorna är de 
inne i en ond cirkel där tvångstankarna gör det svårt att bryta mönstret. Ofta 
delades personligheten upp i två halvor och sågs som en frisk och en sjuk del. 
Mellan dessa halvor pågår en kamp och det är den sjuka delen som dominerar 
under sjukdomsperioden. Sjukdomen har blivit en del av kvinnornas 
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personlighet och identitet och en vändpunkt är ett måste, för att mönstret ska 
kunna brytas. Att sjukdomen blir en slags identitet bekräftar flera av kvinnorna i 
studien, då sjukdomen har fått kvinnorna att bli någon, en person som får 
uppmärksamhet från sin omgivning (2003:21, 26-28, 32-36). 

3.4	Unga	kvinnor	med	anorexia	nervosa	och	
identitetskonstruktion	
I studien gjord av Rich (2006), som vi tidigare nämnt, visar resultatet att unga 
kvinnor med anorexia nervosa upplever att folk omkring dem ser på dem ur en 
medicinsk diskurs. Denna diskurs fokuserar på vikten och stigmatiserar det 
tillstånd som dessa kvinnor befinner sig i. Från de källor studien bygger på 
uppenbaras det att de unga kvinnorna förhandlar med olika diskurser som 
erbjuder olika subjektspositioner, som gör att de kan hantera sin anorexia som 
både en sjukdom och en identitet. Via till exempel en blogg kan kvinnorna 
hävda sitt självbestämmande, men också försöka att behålla en identitet, om än 
en anorektisk identitet. Detta kan vara ett sätt för kvinnorna att hantera 
diskursiva tvång och bygga mer positiva framställningar av sig själva. 
Kvinnorna i studien talade också om ständiga förhandlingar om motsägelsefulla 
relationer till sin sjukdom, av att både känna sig berättigade av den, samtidigt 
som det finns en medvetenhet om att det är destruktivt. I ena stunden vill 
kvinnorna inte bli friska då de ser sjukdomen som en del av sig själva, medan de 
i andra stunden kämpar för att övervinna den. För att kunna få en förståelse av 
de relationer som unga kvinnor har med sin ätstörning så måste vi, enligt Rich, 
också förstå den komplexitet som finns (2006:248, 300-302). 

3.5	Diskussion	kring	tidigare	forskning	
Efter den genomgång av forskning vi gjort har det visat sig att en stor mängd 
artiklar och studier domineras av ett medicinskt tänkande och lägger fokus på 
sjukdomen, snarare än på personen bakom den. Socialarbetare är frånvarande 
när det kommer till forskning och teorier kring självsvält och det är viktigt att de 
får mer kunskap inom ämnet (Wilson, 2004:152). Vi är kritiska mot att det 
mesta utav forskningen belyser anorexia nervosa ur ett medicinskt perspektiv, 
och vi saknar studier som fokuserar mer på den sociala problematik som 
sjukdomen kan innebära. De flesta studier vi funnit är inte heller gjorda utifrån 
personernas egna ord, vilket vi saknar, utan är snarare utifrån behandlares eller 
andra berördas perspektiv. Ofta behandlar studierna även anorexia nervosa som 
sammankopplat med personernas identitet. Vi har inte funnit någon forskning 
om hur personer med anorexia nervosa konstruerar sin identitet via bloggar och 
vi anser att en diskursanalytisk studie där kvinnors egna utsagor utgör empirin 
kan erbjuda en bild av detta. Kvinnorna kan i bloggen själva beskriva hur de till 
exempel förhåller sig till sin sjukdom. Vi tror att vi genom att studera bloggarna 
kommer finna en större förståelse än vad den tidigare forskningen kunnat ge oss 
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inom området. Den skulle även ge en större helhetsbild av området då vårt fokus 
inte ligger på det medicinska utan snarare på det socialkonstruktionistiska. 
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4	Teorianknytning	
Vi ska i detta avsnitt redogöra för den teori vi valt samt de begrepp vi kommer 
att fokusera på. Dessa är; identitet, tolkningsrepertoar och subjektsposition. Vi 
kommer även att redogöra för, och beskriva, det socialkonstruktionistiska 
perspektiv vi har valt att använda i vår studie. 

4.1		Socialkonstruktionism	
Socialkonstruktionism kan ses som en teoretisk inriktning som i olika hög 
utsträckning ligger till grund för teorier som studerar människan som en social 
varelse, till exempel diskursteorier (Burr, 1995:1). Nationalencyklopedin 
definierar socialkonstruktionism som en “samhällsvetenskaplig inriktning som 
hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, 
dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt 
handlande.” (http://www.ne.se). Socialkonstruktionismen menar att kunskap inte 
härrör från hur den verkliga världen ter sig, utan att den skapas i dagliga 
interaktioner mellan människor. På grund av detta är mänskliga interaktioner 
och språket av stort intresse inom detta perspektiv. Det vi människor ser som 
sanning är en produkt av de sociala processer och interaktioner som människor 
ständigt bedriver med andra, vilket innebär att det inte finns ett enda sätt att se 
världen på. På grund av dessa interaktioner upprätthåller beskrivningar av 
världen dock vissa mönster. Socialkonstruktionismen anser att de kategorier 
människor skapar inte nödvändigtvis behöver vara exakt på det sätt som vi har 
skapat dem och därför bör man vara kritisk mot sina antaganden om hur världen 
verkar fungera (Burr, 1995:3-5, 8). 

4.2	Identitet	
Då vi valt ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt väljer vi i detta avsnitt att 
lyfta fram socialkonstruktionismens syn på identitet. Ordet identitet betyder 
“densamme” och kommer ursprungligen från latinets “identitas” (Stier, 
2003:17). Begreppet kan därför kopplas samman med kontinuitet, att en person 
hela tiden är densamma. Med den socialkonstruktionistiska ansats vi valt att 
applicera på begreppet menar vi att identitet snarare är något föränderligt som 
ständigt påverkas av andra i omgivningen. Det finns således två olika sätt att se 
på identitet. 
 
Enligt socialkonstruktionismen är alla objekt i vårt medvetande, allt vi tänker på 
eller talar om, inkluderat våra identiteter, konstruerade genom språket, 
tillverkade av diskurser. När du identifierar något ger du det en identitet. Det är 
du som identifierar, och den identitet som du ger har mer att göra med ditt syfte 
av identifikationen än vilken typ av sak det är som du identifierar. Vår identitet 
ses som konstruerad av de diskurser som är kulturellt tillgängliga för oss och 
som vi drar nytta av i vår kommunikation med andra människor. För var och en 
av oss är en mångfald av diskurser ständigt i arbete med att bygga och producera 
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vår identitet. Vår identitet härrör således inte från insidan av en person, utan 
snarare från den sociala sfären (Burr, 2003:105-106, 108-109). När vi i vårt 
resultat redogör för kvinnornas identiteter använder vi oss av begreppet 
identitetsmarkörer, detta för att underlätta för läsaren att förstå vårt resultat. Med 
identitetsmarkörer menar vi framträdande delar som tillsammans beskriver 
identiteten. 

4.3	Vad	är	en	diskurs?	
Diskursbegreppet kan vara svårförståeligt och olika teoretiker uttrycker 
begreppet på olika sätt. Begreppet diskurs används i flera olika sammanhang 
utan att ge en närmare förklaring av ordets betydelse. Diskurs används dock ofta 
utifrån en idé om att det vi säger, sägs på grund av att språket är strukturerat 
utifrån olika mönster (Winther Jørgensen & Phillips, 2007:7). Diskurs är således 
kunskap som är socialt konstruerat och kan ses som en bild av verkligheten 
uppbyggt av meningar, metaforer, bilder, berättelser och så vidare, där olika 
diskurser fokuserar på olika aspekter av verkligheten (Burr, 1995:48-49). Till 
exempel så använder sig Parker (1992) av denna beskrivning av diskurs; “a 
system of statements which constructs an object” (1992:5). Det finns enligt Burr 
(1995) inte någon definition av begreppet diskurs som är tillräcklig (1995:48), 
vilket gör det svårt att konkretisera begreppet.  För att tydliggöra vad vi i vår 
studie menar med begreppet diskurs har vi valt att använda oss av Winther 
Jørgensen och Phillips (2000) beskrivning av begreppet, som menar att diskurser 
är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 
(2000:7). Vi har valt att använda oss av denna benämning då vi anser att den på 
ett tydligt och konkret sätt ringar in detta komplexa begrepp. 
	
4.4	Diskurspsykologi	
Att vi valt diskurspsykologin som teori och metod har från början inte varit 
något självklart. Det finns många olika variationer på diskursanalyser som 
analyserar text på olika sätt, men vi valde diskurspsykologin då denna teoris syn 
på identitet överensstämmer med vårt syfte. Diskurspsykologin analyserar 
språkbruket i de kontexter där de utvecklas, och studerar den sociala 
interaktionen, vilket till exempel diskursteorin eller den kritiska diskursanalysen 
inte fokuserar på (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:97-98). 
Diskurspsykologin vilar på en socialkonstruktionistisk grund och kan ses som ett 
socialkonstruktionistiskt angreppssätt. Det är ett brett fält med olika inriktningar 
och idéer vilka även kan motsäga varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000:11, Edley, 2001:189) och vi har i vår studie valt att använda oss av Potter 
och Wetherells version av diskurspsykologin. Anledningen till detta är att deras 
arbete spelat en central roll i diskurspsykologins utveckling, samt att deras 
version erbjuder konkreta och användbara forskningsredskap (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000:98).  
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I diskurspsykologin ses tal och text som konstruktioner av världen vilket 
orienteras mot sociala handlingar. Fokus ligger på att studera hur människor 
använder språket i sina dagliga interaktioner och i samtal med andra. Språket är 
en social handling, som genom olika diskurser formar den sociala världen med 
dess relationer och subjekt. I och med att den formas i social interaktion gör det 
att den sociala världen, och individerna inom den, är konstant föränderliga. 
Diskurserna beskriver på så sätt inte stereotyper utan en verklighet så som den 
ser ut för personen som skriver eller talar. Utifrån diskurspsykologins 
socialkonstruktionistiska syn ses jaget som ett diskursivt subjekt. Minne, känslor 
och andra psykologiska fenomen är snarare saker vi gör än saker vi ständigt har. 
Det ser också att människor inte bara är bärare av diskurser utan även använder 
dessa aktivt som resurser (Burr, 2003:16-17, Winther Jørgensen & Phillips 
2000:97, 104). Människor konstrueras således i språket och i kommunikationen 
mellan dem och utifrån diskurserna kring dem (Wetherell & Maybin, 1998:271). 

4.5	Tolkningsrepertoar	
Potter och Wetherell (1987) anser att det finns en föreställning kring begreppet 
diskurs som något oflexibelt och abstrakt. För att frångå denna föreställning 
väljer de att använda ordet tolkningsrepertoar istället för diskurs, liksom vi gör 
då vi använder begreppen som synonyma till varandra. Tolkningsrepertoarer är 
uppbyggda av olika termer som kategoriserar och förklarar ett fenomen. De kan 
ses som flexibla resurser i social interaktion som individer kan använda för att 
konstruera versioner av verkligheten. De funktioner som dessa repertoarer har 
för människor kan få dem att motivera versioner av händelser, ursäkta eller 
bekräfta ett beteende eller på annat sätt ge dem en möjlighet att upprätthålla 
trovärdighet i en interaktion. Olika repertoarer kan därför konstruera olika 
versioner av händelser. Forskare som studerar diskurser tittar då på vad det är 
som sägs, hur det sägs och vad som annars hade kunnat sägas (Burr, 2003:60-61, 
Börjesson, 2003:21, Potter & Wetherell, 1987:149, Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000:114-115). 

4.6	Subjektsposition	
Då diskurspsykologin bygger på ett socialkonstruktionistiskt tänk så ses identitet 
som något diskursivt och föränderligt, som skapas genom tal och text. 
Människan kan ha flera olika flexibla identiteter på samma gång, vilka även kan 
motstrida varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:105-107). När man 
talar om identitet som något flexibelt används begreppet subjektsposition, som 
är ofullständig, instabil och beroende av diskursen (Wetherell & Potter, 
1992:78). Individer kan i olika specifika diskurser bara agera utifrån ett visst 
mönster, vilket gör att diskurserna skapar sina egna subjektspositioner. En 
individ kan även på så sätt anta flera olika subjektspositioner samtidigt, eftersom 
det hela tiden finns ett flertal diskurser som existerar parallellt med varandra 
(Wreder, 2007:46). Tolkningsrepertoarer beskriver de diskurser som individerna 
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omfattas av när de antar sina olika subjektspositioner. På detta sätt hör 
tolkningsrepertoarer och subjektspositioner samman. Subjektspositioner 
innehåller alltid en beteenderepertoar, hur man ska bete sig och vad man får eller 
inte får säga samt vilka förväntningar som finns på just den roll man har. Till 
exempel kan en person vara både mamma och gäst hos någon på samma gång 
och förväntas då att agera lämpligt utifrån båda dessa positioner. Detta sker 
automatiskt och utan att man behöver vara medveten om det. Konflikter mellan 
en persons olika subjektspositioner kan dock uppstå när motstridiga diskurser 
uppstår i samma sociala rum samtidigt (Winter Jørgensen & Phillips, 2000:48-
49).  
 

4.7	Diskussion	kring	teori	
Syftet med vår studie är att se hur unga kvinnor med anorexia nervosa 
konstruerar sin identitet via bloggar. Då detta är vårt syfte ser vi 
diskurspsykologin som en lämplig teori eftersom den fokuserar på skriven text 
samt ser identitet som något flytande. Identitet konstrueras i de diskurser som är 
kulturellt tillgängliga för oss, vilket medför att begreppet tolkningsrepertoar blir 
ett viktigt teoretiskt verktyg för oss att använda. Detsamma gäller begreppet 
subjektsposition då diskurspsykologin ser jaget som ett diskursivt subjekt. Med 
tanke på vår studies socialkontruktionistiska grund ser vi i vår studie identitet 
och subjektspositioner som synonyma till varandra. 
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5	Metod	
I denna del av uppsatsen redogör vi för vilken metod vi valt att använda samt 
för hur vi använder subjektspositioner och tolkningsrepertoarer som verktyg i 
analysprocessen. Vi presenterar även vår urvalsprocess samt etiska reflektion. 

5.1	Genomförande	
I vår studie använder vi oss av ett abduktivt arbetssätt, vilket betyder att vi 
arbetar med vår teori och empiri växelvis, pendlar mellan den teoretiska 
förståelsen och empirins innehåll (Danermark, 2006:41-42). I detta avsnitt har vi 
för avseende att återge arbetsprocessen så tydligt och detaljerat som möjligt, för 
att underlätta för läsaren att kunna bedöma tillförlitligheten i våra resultat. Detta 
är en viktig del inom diskurspsykologin då tydliga redogörelser av de olika 
stegen i analysprocessen bidrar till att läsaren kan bedöma och förstå hur 
forskaren kommer fram till sina slutsatser (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000:123). Vi har även i metoden valt att använda Potter och Wetherells version 
av diskurspsykologin, eftersom diskursanalysernas teori och metod hör samman. 
Det går inte att enbart använda det ena eller det andra, då de ses tillhöra ett paket 
som inte går att dela (Ibid:10). Då vårt material bygger på skrivna texter, kan 
med fördel en diskursteoretisk metod användas, då den passar vårt övergripande 
perspektiv och syfte. Metoden möjliggör för oss en ovanlig analys av ett 
spännande material som förhoppningsvis ger både annorlunda och ny kunskap 
(Wreder, 2007:50). 

5.1.1	Att	forska	på	internet	
På kort tid har internet öppnat upp för nya möjligheter att bedriva forskning, då 
det på internet finns förutsättningar för helt nya former av meningsskapande. Att 
internet är ett nytt forskningsfält bidrar till både för- och nackdelar. Nackdelen 
är att det ännu inte utvecklats några metoder för kvalitativ forskning på internet, 
vilket medför att vi får använda de verktyg som redan existerar inom andra 
forskningsfält. En fördel med att forska över internet är att det inte finns någon 
begränsning i tid, samt att det som händer i miljön sker direkt på skärmen, vilket 
underlättar insamlandet av empiri. Genom att använda internet som 
forskningsfält sparas både tid och arbete. Vi undviker även att missuppfatta eller 
förvränga vår empiri då vi aldrig förvandlar den till något annat än vad den från 
början var (Sveningsson m.fl., 2003:7, 13, 116). 

5.1.2	Urvalsprocess	
För att svara på våra frågeställningar har vi valt att använda bloggar, skrivna av 
unga kvinnor med anorexia nervosa, som empiri. Anledningen till att vi valde 
bloggar var för att det är relativt outforskat område vid studier kring anorexia 
nervosa, samtidigt som bloggarna var ett hjälpmedel för oss att förstå hur dessa 
unga kvinnor tänker och känner. Att studera kvinnornas bloggar gav oss en 
möjlighet att utifrån deras egna ord se på de diskurser som de 
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befinner sig i, utan att vi på något sätt riskerar att påverkar dem.  
 
Eftersom vår studie är kvalitativ använde vi oss av strategiskt urval för att välja 
ut de inlägg i bloggarna som var mest innehållsrika för vår studie. Vi valde att 
använda oss av kriterieurval vid vårt sökande av bloggar för att göra en 
kvalitetssäkring (Patton, 2002:46, 243). Ett kriterie som vi hade var att 
bloggarna skulle vara skrivna av kvinnor som endast hade diagnosen anorexia 
nervosa för att kunna besvara vårt syfte. Bloggar som var skrivna av personer 
som hade ytterligare diagnoser eller andra former av ätstörningar, så som till 
exempel bulimi nervosa, valdes bort. Kvinnorna skulle även vid det tillfälle vi 
samlade in materialet vara över 18 år, då det finns en risk att minderåriga inte är 
medvetna om vilka effekter det publicerade materialet kan ha (Ess m.fl., 
2002:2,5). Ytterligare ett kriterie var att bloggarna skulle vara skrivna någon 
gång under tidsperioden januari 2010 till april 2011 eftersom materialet skulle 
vara aktuellt. 
 
När vi letade efter vår empiri använde vi oss av flera olika sökportaler på 
internet. Vilka sökportaler samt vilka sökord vi använde oss av väljer vi att inte 
redovisa på grund av etiska skäl4. I vår sökning på internet fann vi ett flertal 
bloggar som är skrivna av personer med anorexia nervosa, de flesta av dessa 
passade inte in i våra tidigare fastställda kriterier. När vi var klara med 
sökningen och kriterieurvalet omfattades vår empiri av sex bloggar vilka alla 
varit aktiva olika länge. De äldsta bloggarna har varit aktiva i flera år och de 
nyaste startade i januari 2011. Alla bloggar är skrivna av kvinnor i Sverige. En 
av de sex bloggförfattarna har valt att vara anonym genom att inte skriva ut vad 
hon heter eller var hon bor, dock så skriver hon ut sin ålder, vilket gör att vi vet 
att alla bloggar är skrivna av kvinnor över 18 år.  
 
För att välja ut de mest innehållsrika inläggen från bloggarna använde vi oss av 
kriterier. De kriterier vi valde att använda var; de skulle tala om andra som har 
anorexia nervosa, beskriva sig själva om hur de är som personer, beskriva sig 
själva i relation till sin sjukdom, definiera sin sjukdom eller beskriva hur de 
förhåller sig till personer i sin omgivning. Inläggen behövde inte innehålla alla 
dessa kriterier, utan enbart ett räckte. Efter detta urval omfattades vår empiri av 
sammanlagt 275 stycken inlägg. Anledningen till att vi valde dessa kriterier var 
för att de skulle sortera ut de inlägg som på bästa sätt skulle kunna hjälpa oss att 
besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

5.2	Analytiskt	tillvägagångssätt	
Efter att vi gjort vårt urval och funnit de bloggar som passade in i våra kriterier 
började vi med att läsa in oss på vårt material för att påbörja analysprocessen. 
Efter att vi fått en överblick av bloggarna gjorde vi kriterier för att välja ut vilka 

                                                 
4 Se avsnitt Forskningsetiska ställningstaganden 



16 
 

inlägg som var mest innehållsrika för vår studie. Sedan kodade vi inläggen var 
för sig för att, efter det, sätta oss ner tillsammans och diskutera det vi hade 
kommit fram till. Då vi valt att använda diskurspsykologin som analysmetod 
sökte vi efter att finna mönster i texterna för att sedan placera delar av texterna i 
kategorier. Begreppen subjektspositioner och tolkningsrepertoarer som vi valt 
att fokusera på, var vägledande under hela analysprocessen, samtidigt som vi 
försökte vara öppna för att finna nya begrepp och teman. De teman vi fann 
reviderades fler gånger under arbetsprocessen (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000:122). Anledningen till att vi valde att använda oss av dessa två teoretiska 
begrepp var för att vi ansåg att de som verktyg skulle hjälpa oss att besvara våra 
frågeställningar och syfte, på ett bra sätt. De unga kvinnornas egna utsagor var 
viktiga i sökandet efter mönster, samtidigt som sökandet ledsagades av vårt 
syfte. Därför var vårt syfte en väsentlig del under processen (Padgett, 1998:76). 
För att tydliggöra för hur vi i analysen använde oss av de begrepp vi tidigare lyft 
fram kommer vi här nedan att förklara närmare hur vi tänkt. 

5.2.1	Tolkningsrepertoar	
Då tolkningsrepertoarer kan ses som olika sätt att beskriva och karaktärisera 
händelser, så studerade vi i analysprocessen, vad kvinnorna beskriver för olika 
diskurser och vad dessa innebär. Eftersom vår mening var att se vilka tolkande 
repertoarer kvinnorna befinner sig i, så fokuserade vi på hur kvinnorna beskriver 
sin sjukdom och sitt liv med anorexia nervosa, vad de gör och vilka 
sammanhang de befinner sig i.  

5.2.2	Subjektsposition	
Subjektspositioner är ett viktigt diskursanalytiskt begrepp som vi valt att 
använda för att utforska kvinnornas identitetskonstruktion. För att kunna urskilja 
dessa i de texter vi analyserade, tittade vi på hur kvinnorna beskriver sig själva, 
hur de är som individer. Även om uttryckssätten är olika för kvinnorna har vi 
ändå kunnat finna mönster i deras utsagor. 

5.3	Forskningsetiska	ställningstaganden	
Då vår studie berör unga kvinnor med anorexia nervosa och således ett känsligt 
ämne, så har de etiska ställningstagandena varit centrala under hela studien. 
Internet har öppnat upp nya möjligheter till att forska om människor, deras 
handlingar och interaktioner. Detta kan dock leda till svårigheter när det gäller 
att bedöma risken och säkerheten för informanterna eftersom det inte finns några 
fastställda etiska regler över hur man bör gå till väga när man forskar över 
internet. Avvägningen om det som står på internet är offentligt eller privat kan 
vara svårt och betydelsefullt i vår studie där vår empiri är av en personlig 
karaktär. På grund av denna problematik så har vi valt att inte studera bloggar 
som är skrivna av kvinnor under 18 år, då det finns en risk att minderåriga inte 
är lika medvetna om vilka effekter det publicerade materialet kan ha för 
bloggförfattaren eller andra (Ess m.fl., 2002:2,5).  
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Utöver detta tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets övergripande krav, 
individskyddskravet, som innefattar fyra forskningsetiska principer; 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt 
informationskravet. Konfidentialitetskravet går ut på att de berörda i studien ska 
ges konfidentialitet och inte kunna identifieras. Då vårt ämne dels är känsligt 
och dels är av en personlig karaktär, vill vi inte riskera att deltagarna i vår studie 
identifieras. På bloggarna finns det både utelämnande uppgifter och privata 
bilder på de unga kvinnorna. Vi har därför prioriterat konfidentialitetskravet före 
insyn för läsaren, även om det påverkar tillförlitligheten och trovärdigheten. Vi 
väljer att inte publicera kvinnornas namn och ålder, samt inte heller bloggens 
namn för att på detta sätt anonymisera dem. Istället använder vi oss av fiktiva 
namn för att underlätta för läsaren att förstå och läsa vårt material. 
Konfidentialitetskravet är även anledningen till att vi inte redogör för vilka 
sökportaler eller sökord vi använt för att få tag på vår empiri. Vi har även använt 
oss av sökportalen http://www.google.se i hopp om att säkerställa att citaten vi 
använt inte går att spåra till kvinnornas bloggar. 
 
Nyttjandekravet går ut på att det material vi samlat in bara ska användas i 
forskningsändamål, och då vårt material endast ska användas till vår studie anser 
vi att vi tagit hänsyn till nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 
i en studie själva ska ha rätt att avgöra om de vill medverka i studien eller inte, 
samt hur länge och på vilka villkor de ska delta. Detta krav har vi funderat 
mycket kring och har beslutat att inte be om ett samtycke, då vi känner att det 
finns en risk för att kvinnorna påverkas i sitt författande vilket kan leda till att 
trovärdigheten i studien försämras. Eftersom vi inte interagerar med dem 
undviker vi att påverka det material vi ska studera. Kvinnorna publicerar sina 
texter regelbundet och medvetet med vetskapen om att andra personer kommer 
att läsa dem. Vi ser därför att bloggarna kan ses som offentligt material. 
 
Informationskravet går ut på att deltagarna i studien ska bli informerade om att 
forskning pågår och om dess syfte. Då vi ser inläggen i bloggarna som offentligt 
material anser vi att vi kan kringgå informationskravet, liksom samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 1990:6, Sveningsson m.fl., 2003:176-177). I slutänden är det 
individskyddskravet som ställs mot forskningskravet. Vi har ett ansvar att 
genomföra studier som kan vara till nytta för samhället och personer i det, 
samtidigt som vi har ett ansvar över att skydda enskilda personers integritet och 
privatliv (Sveningsson m.fl., 2003:188-189). Vi är medvetna om att det vi 
studerar är av en personlig karaktär och som berör ett känsligt ämne, men vi har 
vägt forskningskravet tyngre då risken finns att vi påverkar det material vi vill 
studera om vi ber om samtycke och ger information om vår studie. Att använda 
bloggar som en ingång till att förstå dessa unga kvinnor ger oss en möjlighet att 
belysa ett nytt perspektiv, en ny kunskap. 
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6	Resultat	och	analys	
I detta avsnitt redogör vi för de mönster vi hittat i vårt analysmaterial genom att 
varva citat med våra egna tolkningar. De kategorier vi skapat utifrån mönstren 
syftar till att svara på våra frågeställningar. Under analysens gång har vi haft 
teorin i tankarna, vilket även har hjälpt oss i vårt formande av kategorier. Här 
nedan börjar vi med att presentera de tolkningsrepertoarer vi funnit i 
kvinnornas blogginlägg, för att sedan redogöra för subjektspositionerna.  
 
De tre tolkningsrepertoarer vi funnit är; Det ljuva livet, Den andra sidan och 
Vi Anorektiker. Tolkningsrepertoaren Det ljuva livet beskriver kvinnornas syn 
på vad som anses eftertraktat och eftersträvansvärt. Tolkningsrepertoaren Den 
andra sidan beskriver hur kvinnorna ser sig själva som avvikande och 
oförstådda. Och slutligen handlar tolkningsrepertoaren Vi Anorektiker om hur 
en anorektiker, utifrån kvinnornas ord, är och uppför sig. Dessa 
tolkningsrepertoarer ligger till grund för kvinnornas subjektspositioner.  
 
De fyra subjektspositioner vi funnit är; Den kluvna, Offret, Anorexian i mig 
och Med livskamraten. Positionen Den kluvna har kvinnan när hon är 
ambivalent, rädd och upplever en kamp inom sig. Offret är den subjektsposition 
som kvinnan antar gentemot sjukdomen och andras åsikter. Anorexian i mig 
beskriver anorexia nervosa som en del av henne själv, hur kvinnan och 
anorexian hör samman. Till sist representerar Med livskamraten anorexian som 
en utomstående person eller väsen som både hjälper och stjälper kvinnan. 
 
När vi här nedan redovisar vår empiri gör vi det i form av citat samt referat. När 
vi själva ändrat i citaten görs detta inom [ ]. De citat vi valt att använda återges i 
sin ursprungliga form, vilket innebär att om texten är kursiverad, fetstilad eller 
innehåller parenteser ser den även ut på detta sätt i ursprungstexten. Vi kommer 
hädanefter även att benämna sjukdomen med begreppen anorexia nervosa och 
anorexia. 

6.1	Tolkningsrepertoarer	
De tre tolkningsrepertoarer vi funnit har inga fasta ramar och kan därför glida in 
i varandra. Kvinnorna har ofta även använt sig av alla tolkningsrepertoarerna i 
en och samma text. 

6.1.1	Det	ljuva	livet	
I vår studie av texterna fann vi att kvinnorna eftersträvar att vara någon annan. 
De beskriver en bild av ett liv som de skulle vilja leva istället för det liv de lever 
nu, ett liv att njuta av. Uttryckssättet för Det ljuva livet är olika för kvinnorna 
men alla uttrycker en stark önskan efter ett liv fritt från ångest, krav och 
kontroll. Ett liv som inte präglas av en besatthet av mat. Att vara en lycklig 
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människa och en del av Det ljuva livet innebär enligt kvinnorna en 
bekymmersfri vardag, där maten inte är viktigare än allt annat. Maja beskriver 
vid ett tillfälle hur hon får en inblick i hur det är att leva Det ljuva livet: 
 

“Sorgligt nog insåg jag hur ofta jag glömmer hur äkta skratt känns, 
men i torsdags skrattade jag. På riktigt. Blev helt fascinerad, är alltid 
så avundsjuk på människor som kan skratta ofta och äkta.” 

 
Maja uttrycker i detta citat att äkta skratt inte är en del av hennes vardag, utan 
snarare något unikt och sällsynt som hon längtar efter. Att leva i Det ljuva livet 
innebär här att kunna vara glad på riktigt och att kunna skratta utan hämningar. 
Att skratta kan för många te sig vara en naturlig del av livet, men för dessa 
kvinnor är skratt sällsynt och tas inte för givet. Att Maja glömmer hur ett äkta 
skratt känns visar på detta. Även Lisa beskriver Det ljuva livet efter att hon 
kommit hem från en fest: 
 

“Och ett plus är att jag inte haft ångest alls sen festen började. jag fick 
verkligen känna mig fri, och närhet också iofs. [...] Men nu låtsas jag 
vara en normal tonåring” 

 
Lisa beskriver ett fritt liv med närhet som inte präglas av ångest, ett, enligt 
henne, normalt tonårsliv. Det förekommer att kvinnorna ser sig tillhöra Det ljuva 
livet, även om dessa tillfällen är sällsynta. När kvinnorna talar om Det ljuva livet 
talar de ofta i termer om att leva som normal eller frisk, till exempel när Viktoria 
beskriver att människan i ett normalt liv är ”snäll, glad och lycklig”. I ett 
normalt liv pendlar inte humöret och människan kan vara stabil och må bra. 
Genom att tala om ett annat liv, ett liv som de eftersträvar och ibland upplever så 
talar de automatiskt om att de lever ett liv som inte är Det ljuva livet. Ett liv som 
inte präglas av skratt, ett liv som inte är normalt. Till exempel talar Maja om hur 
hon, när hon går förbi andra människor, låtsas vara dem för en sekund och 
försöker leva sig in i deras situation. Hon antar att deras liv inte ser ut som 
hennes. Hon menar därför att människor hon möter lever ett annat liv än vad hon 
själv gör, ett liv som är eftertraktat, och som hon försöker uppleva genom att 
låtsas vara någon hon inte är. Viljan att vara någon annan och vara en del av Det 
ljuva livet är ofta stark hos kvinnorna då möjligheten att vara en normal person 
också ger möjligheten att leva ett lyckligt liv. Maja beskriver hur hon vill vara 
som en nära vän till henne, en person som lever ett normalt liv: 
 

“Hon är precis så som jag vill vara, som en förebild för mig; hon har 
förmågan att skita i hur hon ser ut när det behövs. Hon vågar alltid 
säga ifrån. Hon är självsäker, rolig och bara helt underbar. Jag vill 
också vara så. [...] långsamt börjar jag inse att hon bara bryr sig om 
hur jag är, inte hur jag ser ut eller någonting annat. Det känns så sjukt 
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skönt att ha en tjejkompis man verkligen kan lita på till hundra 
procent”  

 
Tolkningsrepertoaren Det ljuva livet beskrivs på olika sätt i kvinnornas texter, 
men de talar alla om en önskan att få tillträde till en värld som präglas av frihet 
och glädje, där de själva kan vara en aktiv deltagare och inte en passiv åskådare. 
Denna önskan om att få delta i Det ljuva livet bidrar till att de ser sig själva 
existera i en annan värld med andra förutsättningar. Kvinnorna upplever sig leva 
ett separat liv, tillhöra en annan repertoar. 

6.1.2	Den	andra	sidan	
I kvinnornas texter framträder en tolkningsrepertoar där de existerar i en värld 
eller ett tillstånd som skiljer sig från den normala och friska världen. Då de lever 
ett liv som är annorlunda jämfört med andra, ser de sig själva som separerade 
från omvärlden. De beskriver vid ett flertal tillfällen hur omgivningen lever och 
utvecklas i den vanliga världen, medan de själva står stilla och ser på likt 
åskådare. De är fast i en separat värld skild från verkligheten, med andra 
spelregler, där de inte kan göra annat än att se på när livet passerar förbi dem. 
Ett tillstånd där de existerar som i ett vakuum. Ett exempel på detta är när Lisa 
beskriver sig som bortkopplad från verkligheten:  
 

“Just nu vet jag inte om jag lever. Jag existerar bara i en värld som 
inte finns. Dagarna går förbi, men ingenting händer.”  

 
Även Maja beskriver ett liknande tillstånd:  
 

“Återigen befinner jag mig i detta frustrerande mellanläge. Jag är inte 
ledsen men inte heller riktigt glad. Jag bara finns, bara är.” 

 
Även Astrid beskriver detta tillstånd som en storm, där andra människor har en 
möjlighet att söka skydd inomhus medan hon själv inte har något annat val än att 
stå kvar utomhus. Den andra sidan beskriver ett mellantillstånd som kvinnorna 
upplever sig befinna sig i, som omvärlden inte förstår. Likväl som kvinnorna är 
separerade från den riktiga världen är Den andra sidan en tolkningsrepertoar 
som omvärlden inte kan eller får inträde till. Antingen genom att andra inte har 
förmågan att förstå hur det är att leva på Den andra sidan, eller på grund av att 
kvinnorna gör sitt bästa för att dölja detta tillstånd för omgivningen. De 
beskriver det som att andra personer utan anorexia nervosa, inte kan förstå hur 
det är att befinna sig i deras situation och att människor i deras omgivning inte 
förstår dem som personer. Rädslan för att andra inte förstår deras perspektiv gör 
att de vid olika tillfällen försöker dölja sitt tillstånd för omgivningen, som till 
exempel Maja beskriver i ett inlägg: 
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“Mamma börjar bli orolig. Hon kom ner till mitt rum och pratade en 
massa. Jag kör samma gamla visa, skyller på stress som förändrat 
aptiten (delvis sant, då jag verkligen inte tål stress) och att det tar tid 
att komma upp i vikt igen. Hon nickar förstående. Ångesten ska hon 
inte få veta om.” 

 
Den andra sidan bildar en tolkningsrepertoar kring hur det är att leva i en tillvaro 
som är avvikande gentemot den riktiga världen, samt hur de bör bete sig för att 
skydda eller dölja sin avvikelse från omvärldens ögon. Astrid beskriver till 
exempel i några inlägg hur hon försöker välja stora och löst åtsittande kläder för 
att andra inte ska kunna se att hon är sjuk.  
 
Kvinnorna i studien skriver även om hur de upprätthåller detta insynskydd från 
omgivningen genom att till exempel använda en låtsasfasad utåt, bygga murar 
omkring sig, sätta på sig en mask, allt för att skydda sig själva och sitt sätt att 
vara på från andras kritiska oförståelse. De beskriver att de befinner sig i en 
avskild värld som de inte kan ta sig ur. Att vara fast i denna annorlunda värld, 
samt att de känner sig avvikande och oförstådda leder till att kvinnorna vid flera 
tillfällen känner skam över situationen de befinner sig i. Astrid beskriver denna 
skam gentemot sin familj vid två tillfällen: 
 

“Att dem [Läs: familjen] pratar om det sjuka, läser om det sjuka får 
mig att känna mig utanför familjen. Jag skäms och drar mig undan. 
Sådan är jag. Vill inte visa hur jag mår, vill inte att någon ska 
betyngas med det.” 

 
“Jag vill vara på det sättet dem [Läs: familjen] vill ha mig. Jag vill inte 
bråka med dem. Jag vill vara frisk i deras ögon. Jag vill hålla dem 
utanför min konstiga sjukdom. För jag skäms, skäms, skäms.” 

 
I och med att kvinnorna beskriver att omgivningen inte förstår sig på deras 
perspektiv, skäms de över att de inte tänker eller beter sig som andra normala. 
Detta bidrar till att kvinnorna sluter in sig i sitt utanförskap som i en bubbla 
vilket ger dem känslan av att inte tillhöra den vanliga världen. Kvinnorna 
beskriver detta som att de inte passar in, och att de inte har samma 
förutsättningar att delta i livet som andra människor. Maja beskriver detta vid ett 
tillfälle:  
 

“Känner mig hela tiden så fel. Som om jag bara är en börda för resten 
av sällskapet” 

 
Den andra sidan blir ett fängelse för kvinnorna då de är fast i en repertoar som 
inte ger dem möjligheter att existera på samma villkor som andra människor. 
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Även om kvinnorna uttrycker en motvilja till att befinna sig i denna 
tolkningsrepertoar är det de själva som skapar synen på dem som deltagare i en 
värld avskärmad från verkligheten. De bibehåller även detta genom att de 
bygger upp stängsel för att skydda sig själva och sin sjukdom från andra. 

6.1.3	Vi	Anorektiker	
I flera av kvinnornas texter kan vi utläsa en tolkningsrepertoar om hur en 
anorektiker är eller bör vara. Till exempel så tipsar Viktoria i ett blogginlägg om 
hur en person med anorexia bör tänka kring mat. Hon menar att det är onödigt 
att äta mat om personen ändå ska spy upp den, då kroppen hinner ta upp en del 
kalorier innan personen lyckats spy upp allt. Enligt henne är det därför bäst att 
inte äta något alls. Genom att tipsa sina läsare om detta ger hon dem en bild av 
hur en anorektiker bör tänka och vara. De flesta av kvinnorna anser sig tillhöra 
tolkningsrepertoaren om anorektiker då de ser sig själv stämma in på 
beskrivningen av hur en anorektiker är eller bör vara. Kvinnorna använder sig 
ofta av egna tidigare erfarenheter när de beskriver tolkningsrepertoaren Vi 
Anorektiker, vilket visar på att de ser sig själva som deltagare av denna. 
 
I kvinnornas texter framkommer även vilka gemensamma egenskaper som 
anorektiker besitter. Dessa egenskaper kan både vara positiva och negativa, 
Viktoria beskriver en positiv egenskap på detta sätt: 
 

“JA, jag är stolt över anorexin. ALLA som är sjuka i anorexi är på 
något vis stolt över den. Annars skulle vi ju inte vara sjuka, eller 
hur? Då hade vi skakat av oss den fort som fan eftersom vi inte hade 
tyckt om den.” 

 
Även Astrid beskriver en positiv egenskap som alla anorektiker har gemensamt. 
Hon beskriver hur anorektiker är starka nog att ta kontrollen över sitt matintag 
och sin vikt så att de blir svältfödda. De klarar av att stänga av hungerskänslor 
och gå emot naturens lagar. Men hon beskriver även att anorektiker måste lära 
sig att stänga av andra känslor som hungern väcker. Att känna sig stark och stolt 
över den kontroll de som anorektiker har över maten är vanligt förekommande, 
att klara av något som både är fysiskt och psykiskt ansträngande. Kvinnorna 
anser att anorektiker klarar av sådant som andra människor inte kan och att det 
är därför de känner sig stolta och starka.  
 
Att vara anorektiker innebär dock inte bara positiva delar, utan även negativa. 
Till exempel förklarar Viktoria att personer med ätstörning blir isolerade och 
trycker bort allt och alla, och Astrid talar om hur anorektiker bygger upp starka 
murar kring sig då de vill stå emot alla slags känslor. Detta kan i sin tur leda till 
att omgivningen upplever att personen med anorexia nervosa är känslokall, trots 
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att de starka murarna ursprungligen syftar till att hålla borta hungern. På grund 
av detta kan anorektiker uppfattas på ett felaktigt sätt av omgivningen, ett sätt 
som de själva inte ser som rättvist. 
 
Tolkningsrepertoaren Vi Anorektiker bygger på kvinnornas syn på anorektiker, 
hur anorektiker är, och vad anorektiker har gemensamt. Att ha anorexia är enligt 
tolkningsrepertoaren inte lätt och innebär ett ständigt givande och tagande. Att 
vara anorektiker innebär även risken att förlora personer i sin omgivning, på 
grund av den känslokalla person de uppfattas som. Samtidigt får de känna sig 
starka och stolta när de lyckas klara det eftertraktade, att ha kontroll. 
Tolkningsrepertoaren kring anorektiker ger därför en bild av något eftertraktat, 
men som kräver stora uppoffringar. 

6.2	Subjektspositioner	
Varje subjektsposition som vi funnit i kvinnornas texter har vi delat upp i två till 
tre olika identitetsmarkörer, vilka tillsammans utgör den givna 
subjektspositionen. Anledningen till att vi valt att redogöra för 
subjektspositionerna i olika identitetsmarkörer är för att förtydliga för läsaren de 
olika delarna som ingår i positionen. 

6.2.1	Den	kluvna	
Den kluvna har vi delat in i de tre identitetsmarkörerna; Den rädda, Den 
tvetydiga och Den ifrågasättande. Kvinnornas texter beskriver denna 
subjektsposition utifrån dessa tre markörer, vilka tillsammans utgör Den kluvna. 
 
Den rädda 
I kvinnornas texter är rädsla återkommande. Rädsla är något de upplever för ett 
flertal olika saker, allt ifrån mat till att personer i omgivningen ska se att de är 
sjuka. Ofta beskriver de även en rädsla för sig själva, för att de ska tappa 
kontrollen över sin sjukdom. Ett exempel på detta är ett citat från Majas blogg: 
 

“Hur. I. HELVETE. Jag vägde mig precis. 42,8. Egentligen borde 
jag vara glad... Men jag blir så jävla rädd. Jag tappar kontrollen. Jag 
vet att jag inte kan fortsätta såhär, men jag kan inte sluta.” 

 
Viktoria beskriver något liknande: 
 

“Jag skrämmer mig själv. Jag vet inte längre om jag kan hindra mig 
själv. Jag tror att jag håller på att bli galen. Det känns nästan som 
att någon annan tar över min kropp. Hjälp mig, någon. Snälla hjälp 
mig” 

 
Maja och Viktoria beskriver hur de båda är rädda för att tappa kontrollen, samt 
att de inte riktigt kan lita på sig själva. De kan inte lita på att de kommer kunna 
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bibehålla kontrollen över sjukdomen, och rädslan uttrycks både mot sig själva 
och mot sjukdomen. Något annat vanligt förekommande i denna 
identitetsmarkör är rädslan för att dö, för att hjärtat ska stanna. Många av 
kvinnorna är så pass sjuka att de får hjärtkomplikationer, vilket grundar till en 
rädsla för att hjärtat inte längre skall orka slå. Sofie beskriver sin rädsla så här: 
 

“Vaknar ALLTID upp i skräck om nätterna då det känns som om jag 
ska kvävas. Det blir liksom som om jag måste kippa efter luft igen. 
Och okej, det är inte bara så när jag är sjuk, utan ibland när jag är helt 
kry också. Som ni vet är jag livrädd för att få hjärtstillestånd på 
nätterna, och när jag är sjuk är skräcken ännu större.” 

 
Maja beskriver en liknande rädsla då hon genom läkare fått bekräftat att hon 
genast måste bli bättre och att hon annars kommer att dö inom ett år. Hon 
redogör i inlägget att hon är rädd på riktigt, och hon uttrycker en hjälplöshet för 
sin situation. Vid ett flertal tillfällen beskriver kvinnorna en oförståelse, de 
förstår inte att de är sjuka och att de behöver hjälp. När läkare talar om för dem 
hur nära döden de befinner sig så rycker de på axlarna och menar att läkarna 
överdriver, att läkarna talar om sådant som inte stämmer in på kvinnorna själva. 
När kvinnorna väl inser att de faktiskt är sjuka, och att deras hjärta snart kan 
stanna, så skapas en rädsla som bland annat bidrar till sömnsvårigheter och 
ifrågasättande av sin livssituation.  
 
Samtidigt som de är rädda för att dö så är de rädda för förändring, att förändra 
sin situation. De befinner sig i en trygg tillvaro där de själva har kontrollen över 
sitt liv och sin sjukdom, en tillvaro de själva bestämmer över. Att få hjälp 
innebär för kvinnorna att de måste överlåta kontrollen över detta till personer de 
inte litar på. I detta tillstånd är kvinnorna ofta ambivalenta, de känner sig 
hjälplösa samtidigt som de inte vill ha någon hjälp på grund av rädslan för att 
tappa kontrollen. Att ständigt leva i denna omfattande rädsla är frustrerande för 
kvinnorna, och leder ofta till att de sluter sig ännu mer från omvärlden. 
 
Den tvetydiga 
Identitetsmarkören Den tvetydiga beskriver hur kvinnorna ser på sig själva, hur 
deras kropp delas av den friska och den sjuka sidan. Den beskriver en ständig 
kamp mellan dessa båda sidor, en kamp som kräver både energi och vilja. Den 
friska delen vill ha hjälp och vill bli bättre, medan den sjuka delen uttrycker ett 
motstånd mot hjälp och viljan att bli frisk. De två sidorna av kvinnorna uttrycks 
genom tankar och känslor, och beskrivs som en inre strid som aldrig tar slut. 
Ibland vinner den sjuka sidan striden, och ibland vinner den friska sidan. Lisa 
beskriver striden på detta sätt:  
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“Det är så blandande känslor inom mig. Ena sidan vill äta och den 
andra sidan vill svälta ner mig. Och det är svälten jag går på.”  

 
Sofie talar om ett liknande tillstånd: 
 

“Just nu känner jag.. tveksamhet eller vad man ska säga. Jag vet 
verkligen inte om jag vill bli frisk(are) eller om jag bara vill stanna där 
jag är nu och gå ner tonvis i vikt. Jag har faktiskt ingen aning” 

 
Identitetsmarkören uttrycker en hopplöshet, ett tillstånd där varken motivation 
eller ork finns. Kvinnorna orkar inte strida, och vet ibland inte heller om de vill 
detta, vilket resulterar i att den sjuka sidan vinner. Ibland förekommer det även 
att kvinnorna vill att den sjuka sidan ska vinna, till exempel i detta inlägg skrivet 
av Lisa: 
 

“Jäklar vilken otrolig pepp jag fick. NU JÄVLAR! Men åt andra 
hållet, som egentligen är helt fel. Men vafan. Jag bryr mig inte. 
Peppen mot de sjuka är så otroligt stark så det får mig faktiskt att må 
bättre.” 

 
Hon menar att “peppen” får henne att må bättre, oavsett åt vilket håll den ligger. 
Hon visar även upp en nonchalans mot de konsekvenser detta “pepp” till slut 
kommer att ge henne. Denna nonchalanta inställning till livet visar även Viktoria 
i ett inlägg där hon fullkomligt ignorerar det faktum att hon en vecka tidigare 
fått ett hjärtstillestånd. Denna hopplöshet och brist på ork i Den tvetydiga ger 
kvinnorna konsekvenser då den sjuka sidan vinner. De ignorerar det tillstånd de 
befinner sig i och blir ännu sjukare. Det förekommer dock även tillfällen då den 
friska sidan vinner striden. Ett sådant exempel är när Astrid beskriver hur hon 
alltid har viljan att bli frisk, men att även motivationen behövs. Tillsammans 
med motivation lyckas hon stå emot den sjuka sidan och vinna striden. 
 
Möjligheten att välja den sjuka eller den friska sidan leder till att kvinnorna 
ifrågasätter sitt tänkande och sina känslor. Striden mellan den friska och den 
sjuka sidan pågår ständigt, men beroende på vilken sida kvinnan väljer att strida 
på kämpar hon mot olika representanter. Om kvinnan väljer att strida på den 
sjuka sidan sker striden mot omgivningens åsikter och tankar, som då 
representerar den friska sidan. Om kvinnan däremot strider på den friska sidan 
 strider hon mot den sjuka sidan, vilket är anorexian.  
 
Ofta vet kvinnorna vad som anses rätt och vad som anses fel, vad personer i 
deras omgivning tycker att de bör göra. Även om de vet om detta så väljer de 
inte alltid den rätta sidan, utan ibland väljer de medvetet den sida som de vet är 



26 
 

fel. Att medvetet göra detta val betyder att de inte vill bli friska, de har ingen 
motivation till att strida mot den sjuka sidan utan ger upp och väljer att 
strida mot det omgivningen anser rätt istället. 
 
Den ifrågasättande 
När kvinnorna inser att de tillsammans med den friska sidan kan vinna striden, 
ifrågasätter de de gånger som den sjuka sidan vinner. Ofta rör ifrågasättandet 
varför de själva tänker som de gör och varför de inte gör något åt sin situation. 
Varför accepterar de sin sjukdom när de vet att den är dödlig? Kvinnorna 
ifrågasätter ofta sin sjukdom och den kontroll som sjukdomen har över dem 
själva. Sofie beskriver till exempel en rädsla för den kontroll som sjukdomen har 
över henne. Hon ifrågasätter att sjukdomen bestämmer över henne och menar att 
det ska vara hon själv som bestämmer över sitt liv. Kvinnorna ifrågasätter dock 
inte enbart sjukdomen och dess konsekvenser, utan även omgivningens önskan 
om att kvinnan ska bli frisk. Lisa skriver till exempel på detta sätt:  
 

“Svälten ger en sådan otrolig kick. [...] Känner mig starkare. Så hur 
fan ska jag vilja bli frisk då? Hur fan ska jag vilja äta då?” 

 
Enligt omgivningen ska en sjuk kvinna vilja bli frisk, men om detta inte är 
hennes vilja ifrågasätter omgivningen hennes tänkande. Är det något fel på 
henne eller kämpar hon inte tillräckligt hårt för att bli frisk? Kvinnan, i detta fall 
Lisa, ifrågasätter då omgivningens åsikt och visar på att sjukdomen inte är 
negativ för henne. Hon får ut något positivt i gengäld när hon låter den sjuka 
sidan vinna. I kvinnornas texter ifrågasätter de även både sig själva och sitt 
tänkande, som till exempel i detta citat skrivet av Sofie:  
 

“Varför har jag ingen aptit idag? Varför har jag svårt att få ner en 
macka när jag är egentligen är superhungrig?”.  

 
Viktoria ifrågasätter sig själv på detta sätt:  
 

“Varför kan jag inte bara vara stabil? Varför kan jag inte bara må 
bra?” 

 
Att kvinnorna ifrågasätter sig själva innebär att de känner en osäkerhet kring 
vilka de är och varför de tänker som de gör. Osäkerheten är, liksom rädslan, 
omfattande. Den leder till att kvinnan uttrycker hjälplöshet vid val hon måste 
göra, vilket medför att hon ofta lägger sitt val i andras händer. Hon låter andra 
bestämma åt henne när hon känner sig orkeslös. Detta är ett sätt för henne att 
komma undan den ångest som skapas när det krävs att hon aktivt gör ett val. 
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Sammanfattning av Den kluvna 
Sammanfattningsvis består subjektspositionen till största del av osäkerhet och 
rädsla, vilket är återkommande i de tre identitetsmarkörerna. Osäkerheten kring 
sig själva och sin sjukdom resulterar i en rädsla för det okända, sådant de 
tidigare inte har upplevt eller haft erfarenhet av. Rädslan för sig själva och 
ifrågasättandet av sina egna tankar och beteenden skapas då de inser att 
sjukdomen tar allt mer kontroll över deras tillvaro. Detta bidrar till att 
dragkampen mellan friskt och sjukt, rätt och fel, ständigt pågår och gör 
subjektspositionen ambivalent. Kvinnornas position växlar mellan det som de 
själva eller andra anser vara rätt eller fel. Utifrån denna subjektsposition handlar 
kvinnorna efter den situation de befinner sig i just för stunden. Om de inte orkar 
ta striden eller ger upp kampen så kan de välja att lägga sitt val på någon annan, 
eller enbart ignorera kravet på att göra ett aktivt val. Att ignorera kravet på att 
göra ett val medför att de blundar för verkligheten och bibehåller sin situation. 

6.2.2	Offret	
Subjektspositionen Offret representerar en position där kvinnorna uttrycker en 
maktlöshet i den livssituation som de befinner sig i. Vi kan i flera inlägg se hur 
de skriver om sig själva som utsatta och hjälplösa. För att förtydliga 
subjektspositionen har vi valt att dela in den i tre olika identitetsmarkörer för att 
tydligt visa de olika sammanhang där kvinnorna framträder i en offerposition. 
Dessa är; Offer för sjukdomen, Offer för andras åsikter och slutligen Offer för 
sig själva. 
 
Offer för sjukdomen 
En framträdande del under Offerpositionen är de situationer där de har fallit 
offer för sin sjukdom. Maktlösheten grundas i att de har blivit utsatta för 
sjukdomen, och att den fortfarande har ett så stort övertag över kvinnorna att de 
själva inte kan förmå att bestämma över sina liv. Sofie beskriver vid ett tillfälle 
hur personer med anorexia blir offer för sin sjukdom utan möjlighet att kunna 
påverka den själva: 
 

”Folk som varit med om traumatiska händelser i sitt liv är oftast dom 
som får ätstörningar. Man låser in sig själv, man blir osocial, man 
fastnar i tankar. Det kan göra att det går ut över maten, man tappar 
aptiten. Sen blir det värre och värre, och innan man anar det är man 
fast. Nu behöver det inte gå till så för alla, men det är fan inget val! 
Alla med ätstörningar vet vilket helvete det är jag pratar om” 

 
Sofie skriver även om hur sjukdomen blir för stor, och hur hon förlorar makten 
över den i ett annat inlägg: 
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”Att en sjukdom styrde mig så mycket är helt sjukt. Vad hände med 
att styra sig själv och sitt eget liv? Det är som om man inte pallar med 
nåt, så låter man rösterna ta över istället och göra ens beslut.” 

 
Klara och Astrid beskriver detta tillstånd på ett annat sätt. De upplever att de har 
blivit oskyldigt dömda till att leva ett liv där anorexian representerar ett livslångt 
straff, vilket det är omöjligt att bli frisk från. När Lisa talar om sitt förflutna så 
skyller hon på sin sjukdom. Om hon inte hade blivit sjuk i anorexia så hade hon, 
enligt sig själv, säkerligen haft “hur många vänner som helst” och “världens 
underbaraste liv”. De hamnar i en offerposition i relation till sjukdomen, där det 
är sjukdomen som styr och kontrollerar deras liv. Kvinnorna känner sig både 
maktlösa och hjälplösa, vilket leder till att handlingsutrymmet för förändring av 
livet minskar. Att förändra sitt liv kräver den kontroll som kvinnorna i denna 
position inte besitter, vilket gör att de hamnar i en ond cirkel av hjälplöshet som 
de själva har svårt att ta sig ur. 
 
Offer för andras åsikter 
När kvinnorna i vår studie skriver om hur de reagerar på andra människors 
åsikter och handlingar, framträder de i vissa fall som offer för dessa. Istället för 
att det är sjukdomen som utsätter dem för negativa känslor är det i denna 
identitetsmarkör personer runt omkring dem som får dem att må dåligt. Detta 
kan leda till konflikter, vilket Lisa beskriver i ett inlägg: 
 

”Just nu är det så jävla mycket tjaffs hemma. om maten, BARA om 
maten. Mamma klagade över frukosten, att jag tog för lite, sedan blev 
hon sur när jag inte åt fm melliset. Men vem fan äter 
förmiddagsmellis??!!” 

 
När andra personer försöker påverka hur kvinnorna ska tänka och bete sig, 
svarar kvinnorna med att göra motstånd och reagerar på andras handlingar som 
om dessa vore ute efter att skada dem. Kvinnorna känner att de blir utsatta av 
andra utan anledning och känner sig orättvist behandlade. Sofie skriver om hur 
hon reagerar när hennes bloggläsare ber henne om tips för hur de ska gå ner i 
vikt: 
 

”jag försöker bli frisk till 100% och det vet ni. men när ni frågar mig 
om såna saker, det gör att jag själv tittar på mig själv och kropp. jag 
tittar på mig själv tänkande ''vad ska jag göra för att själv banta, jag 
vill också ha tips''. försöker slå bort de tankarna. jag vill inte vara 
sjukare. det är ett helvete.” 

 
Identitetsmarkören beskriver även hur kvinnorna inte alls upplever sig själva 
som sjuka, utan att det är personerna runt omkring dem och samhället som har 
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bestämt att de har en sjukdom. Samhället gör dem till offer, och de vill inte bli 
förknippade med den bilden. I andra inlägg skriver de att det är på grund av 
“samhällets sjuka ideal” som de blir påverkade och vill gå ner i vikt. De är offer 
för den bild samhället avspeglar. Båda dessa synvinklar visar på att de befinner 
sig i en situation där de är maktlösa gentemot samhället och andra personer. 
 
Offer för sig själva 
I positionen som offer framställer kvinnorna sig inte bara som offer för 
sjukdomen eller andras åsikter utan även som offer för sig själva. Detta sker till 
exempel då kvinnorna känner sig misslyckade och odugliga, på grund av att de 
inte lyckats följa sina egna hårda regler. Genom att kvinnorna skriver 
nedvärderande tankar om sig själva konstruerar de en offerroll inför sina egna 
hårda anklagelser. Identitetsmarkören beskriver hur kvinnorna ser sig själva som 
dåliga människor som inte förtjänar att må bra, uttrycker stark självkritik och 
självförakt. Astrid skriver i ett inlägg: 

 
“Vet bara att jag det senaste blivit fruktansvärt självkritisk; ser bara 
allt dåligt jag gör. Känner mig skamsen som person och tycker inte 
bara att jag är värdelös för att jag äter, utan även allt annat jag gör 
värderas som kass och odugligt.” 

 
Offerrollen blir vid dessa tillfällen ett konstaterande av att de inte är lika mycket 
värda som andra människor eftersom kraven som de har på sig själva i vissa fall 
är för höga eller strider mot varandra. De lyfter fram sina dåliga sidor och 
utelämnar det positiva hos dem själva. Astrid beskriver även hur hon inte tillåter 
sig själv att känna glädje trots att hon har mycket att glädjas över: 
 

”Jag är oändligt tacksam över att jag har det så bra som jag har det, 
verkligen. Varför kan jag inte då få glädjas över det? Känna det där 
pirret i magen livet kan ge än när man bara tänker att världen är min, 
jag kan göra vad jag vill. Framtiden är oviss, men det är inget annat än 
spännade. Jag ska njuta av varje dag och ta livet som det kommer. Nä, 
så tänker jag tyvärr inte. Det enda som får mig glad är när siffrorna på 
vågen sjunker. Patetiskt, fy fan vad patetisk man är! Om det ändå vore 
sann glädje så hade jag väl kunnat tillåta mig själv att plåga mig då.” 

 
Hon anklagar sig själv och blir därmed ett offer, då det är hennes egna tankar 
och åsikter som avgör hur hon känner. Synen hon har på sig själv och 
inställningen till livet gör att hon hamnar i en självutsatt offerposition, som 
enbart hon personligen kan påverka och ta sig ur. Att infinna sig i denna position 
innebär att de konstruerar sig själva som både offer och förövare. De är förövare 
på det sättet att det är deras egna tankar och ord som trycker ner och straffar. 
Samtidigt blir kvinnan ett offer då det är hon själv som står som mottagare av de 
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kritiska åsikterna. 
 
Sammanfattning av Offret 
Att befinna sig i denna subjektsposition innebär en utsatthet från flera olika håll, 
där både andra, och kvinnorna själva, ser sig som avvikande och mindre värda. 
Offret präglas av en maktlöshet över sin situation, vilket även leder till att de 
själva har svårt att ta sig ur denna position. Den utsatthet som offret hamnar i 
beror på en svaghet som visar sig i alla tre identitetsmarkörer, kvinnorna är för 
svaga för att kunna stå emot tryck, vilket i slutändan leder till att de ofrivilligt 
hamnar i denna subjektsposition. För att inte hamna i denna position måste 
kvinnorna vara starka och kunna stå emot den ökade kontroll som sjukdomen 
önskar, samtidigt som de måste stå emot de åsikter som samhället och de själva 
har över dem. Det krävs ett aktivt motstånd för att undvika att hamna i en 
offerposition och kvinnorna hamnar i denna subjektsposition när de inte orkat 
göra motstånd längre. Att själva välja att inta positionen offer kan dock tänkas 
vara en strategi för att lättare kunna acceptera sitt levnadsöde. 

6.2.3	Anorexian	i	mig	
En subjektsposition som framträder i vår studie är den då anorexian är en stor 
del i kvinnornas personlighet. Denna position beskrivs på två olika sätt i 
texterna; anorexian som kvinnornas identitet och hur kvinnorna ser sig själva 
som det enda som hindrar dem från att bli friska. 
 
Anorexian är jag 
Anorexian är jag är en identitetsmarkör som beskriver hur kvinnorna förhåller 
sig till sin sjukdom. Sjukdomen tar en stor plats i deras liv vilket leder till att 
deras personlighet, vem de skulle vara om de inte hade varit sjuka, glöms bort 
och att identiteten som anorektiker tar över. Sofie skriver i två olika inlägg: 
 

“Vem skulle jag vara utan denna sjukdom? På riktigt alltså? Jag har 
svårt att föreställa mig det. Jag vet att jag mår bättre än vad jag gjorde 
när denna blogg startades, det vet jag sannerligen. Men samtidigt är 
det ändå anorexin som får mig att känna mig som Sofie.” 

 
“Jag hatar det där [Läs: anorexian], men jag älskar det där ändå. jag är 
det där, jag vill inte vara det där.” 

 
Kvinnorna ifrågasätter sig själva och sin personlighet. Vem är jag? Vem skulle 
jag vara utan anorexin? Deras tillvaro kretsar till största delen kring sjukdomen 
och hur de blir påverkade av den, vilket leder till att de vid vissa tillfällen har 
svårt att se vilka de är som personer utan anorexian. En av kvinnorna beskriver 
detta som att hon inte är en kvinna MED anorexia utan att hon ÄR anorexian. 
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Sjukdomen blir hennes identitet, allt hon är. 
 
När de ser sig själva som att de endast är anorektiker, och inte vet hur de skulle 
kunna existera i samhället utan stämpeln av sin sjukdom, börjar de ifrågasätta 
om de verkligen vill bli friska. Detta skriver Lisa om i ett inlägg gällande sin 
rädsla för att bli frisk:  
 

“Vem är jag utan anorexin liksom? Blir jag ingen då?” 
 
I ett annat inlägg skriver hon även att hon inte vill bli frisk eftersom hon är sin 
sjukdom.  
 
Anorexian blir en identitet som inger trygghet då detta är det enda de känner till. 
De vet hur sitt liv med anorexia ser ut, vilka förutsättningar de har och vilka 
regler de måste följa. Sjukdomen är en del av dem och dem är en del av 
sjukdomen. Det skapas en symbios mellan dessa två och de blir osäkra på om de 
fortfarande skulle finnas kvar om de lyckades separera sig från anorexian. Livet 
utan sjukdomen, hur de skulle vara och hur de skulle bete sig är ett mysterium 
för dem och skapar en osäkerhet i dem själva. De har på så sätt låtit sjukdomen 
ta över, inte bara deras vardag och deras kropp, utan även vilka de är som 
personer. 
 
Hindret är jag 
Att anorexian är en del i kvinnorna, en del av dem, tydliggörs på flera ställen där 
de beskriver sig själva som orsaken till att de är sjuka, samt den enda orsaken till 
att de hindras från att bli friska. Ett exempel på att de i vissa situationer ser sig 
själva som skyldiga är i ett inlägg där Sofie beskriver hur hon satt tyst under sina 
möten med olika behandlare: 
 

“Det var ju nåt så jävla irriterande för dom att jag aldrig sa nåt, men 
jag ville inte att de skulle tycka synd om mig. Och helt ärligt är det nåt 
jag inte vill än idag, att folk ska tycka synd om mig om jag mår dåligt, 
jag hatar att folk gör det. Jag har orsakat mina problem själv och jag 
får stå mina kast.” 

 
Med denna syn på sig själva framträder en bild av dem som sin egen lyckas 
smed. Det är upp till kvinnorna om de vill ändra på sin livssituation eller inte. 
Uppdraget att bli frisk står och faller med dem och är beroende av hur de väljer 
att hantera sin sjukdom. Ser de sig själva som sjuka? Vill de bli friska? 
Kvinnorna förstår i denna identitetsmarkör att det krävs en förändring inuti dem 
för att de ska kunna förändra sitt liv. Trots att de har denna insikt betyder det 
inte att de aktivt gör motstånd mot den situation som de själva utsätter sig för, 
som till exempel Maja skriver i ett inlägg: 



32 
 

 
“Jag vill bara slå till mig själv i huvudet så jag fattar det någon gång, 
blir så fruktansvärt irriterad på mig själv, för den enda som sätter 
käppar i hjulet för mig är jag själv. Jävla idiot.” 

 
Maja skriver i ett annat inlägg att hon är en slav under sig själv och utsätter sig 
själv för psykisk misshandel. Även Sofie beskriver hur hon skulle vilja umgås 
mer med sina vänner men att hon själv ser till att hon isolerar sig från dem. 
Sjukdomen blir på så sätt ett hinder som tillåts ta plats i deras liv och som 
hindrar dem i deras vardag, att känna sig fria och kunna göra det de önskar.  
 
Sammanfattning av Anorexian i mig 
Både Anorexia är jag och Hindret är jag, bildar en subjektsposition som visar på 
att sjukdomen är något som finns inom dem och som styrs av dem. De ansvarar 
själva för att de har blivit sjuka och för att de sedan inte klarar av att bli friska. 
De förstår att det är dem och ingen annan som styr anorexian. Med insikten om 
att de själva är skaparen till sina problem, ges de även makten till att kunna 
förinta dem. Anorexian tillåts i denna position ta så stor plats i kvinnornas liv att 
deras egen personlighet förintas. I denna subjektsposition accepterar kvinnorna 
att anorexian tar över eftersom de inser vad som orsakat problemet, och vad som 
står i vägen för att lösa det. De väljer medvetet att låta anorexian styra över 
deras liv. 

6.2.4	Med	livskamraten	
Vår fjärde och sista subjektsposition innehåller tre identitetsmarkörer vilka vi 
valt att kalla; Skild från anorexian, Anorexian som negativ och Anorexian som 
positiv. Kvinnorna antar denna subjektsposition när de ser anorexian som en 
person eller ett väsen utanför sig själva, antingen som positiv eller som negativ. 
 
Skild från anorexian 
När kvinnorna talar om sin sjukdom nämner de den ofta som en person eller ett 
väsen, en kvinnlig gestalt som både ses som en god eller elak vän. De 
personifierar sjukdomen då de beskriver hur hon talar till dem och även vad hon 
gör. I ett inlägg av Maja personifierar hon Anorexian på detta sätt: 
 

“Mitt förnuft säger; det var bara några chokladbitar, det kunde du 
lika gärna ha ätit ikväll, vilket du förmodligen behövt för du har 
mensvärk, det gör ingen skillnad, men Ana säger; fy fan vad onödigt, 
och båda pratar i mun på varandra.” 

 
Att döpa sin sjukdom till Ana förekommer hos flera av kvinnorna, och genom 
att själva sätta ett namn på sjukdomen personifierar de den. De ser henne som en 
egen individ med en egen vilja och inte som något inuti dem själva. Genom att 
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se henne som en egen individ har de även möjligheten att skylla sitt beteende på 
någon annan. Till exempel förklarar Astrid i ett inlägg att hon måste bli 
medveten om hur Ana tänker för att hon ska kunna handla rätt i en matsituation. 
Hon menar att det är Ana som avgör hur hon handlar, om hon väljer att äta eller 
inte. Att kunna använda denna strategi i denna identitetsmarkör underlättar 
ångesten kvinnorna känner inför personer i deras omgivning då de kan försvara 
sitt beteende genom att skylla på sin sjukdom. Maja beskriver hur anorexian 
förändrade hennes liv: 
 

“Det är som om jag har glömt vem jag egentligen är. En gång i tiden, 
även efter att Ana trädde in i mitt liv första gången, var jag glad, 
spontan och fick ofta höra att jag var rolig. Vad hände med det?” 

 
Maja skriver om hur hon blivit en annan person efter att anorexian trätt in i 
hennes liv, att det är anorexian som förändrat henne. Majas nya jag är därför en 
konsekvens från sjukdomens påverkan. När kvinnorna identifierar sin sjukdom 
så talar de om den som en kvinnlig gestalt5, till exempel så skickar Viktoria ett 
sms till sin mamma där hon ber om att få behålla Ana, att få behålla henne då 
hon är allt som Viktoria har. 
 
Anorexian som negativ 
När kvinnorna talar om anorexia som en annan person eller som ett väsen, så ser 
de sjukdomen på antingen ett positivt eller ett negativt sätt. Deras sätt att se på 
anorexian är beroende av vilken situation de befinner sig i. När sjukdomen 
kopplas samman med ångest så ses den som något negativt, som till exempel i 
detta inlägg skrivet av Klara: 
 

”jag försöker fly, springa ifrån ångesten. ifrån djävulen. men det går 
inte, för hon är alltid där och ångesten hinner alltid ikapp. hur fort jag 
än springer, eller vart jag än tar vägen är djävulen alltid där.” 

 
I ett annat inlägg beskriver hon sjukdomen på detta sätt: 
 

“Hon har hittat hit, följt med mig. Sitter vid min sida. Lutar sitt huvud 
mot min axel, viskar i mitt öra. " Äckel" Hon tar tag i min arm och 
drar sig till mig. Petar med sitt finger mot mitt högra öga. Ler, hånler. 
Jag skakar, känner hennes anda. Hon drar bak mitt hår och kryper runt 
mig. Drar bak mig så jag far ner mot golvet. Lägger sig över mig höjer 
handen, jag kniper ihop ögonen, beredd på det värsta. Hon hejdar sig i 
sista stund, ger mig en kall kyss på kinden. Viskar i mitt öra. "Jag vet 
att du älskar mig, och jag är den enda som förstår dig." 

                                                 
5 Se avsnitt Resultatdiskussion 
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När ångesten och kraven från sjukdomen blir för tyngande skapas denna 
negativa person som ett försvar. Att se de jobbiga känslorna inom sig som en 
annan person skild från dem personifierar sjukdomen och gör den till en fiende. 
Det kan tänkas vara så att kvinnorna i denna position har lättare att acceptera det 
som sjukdomen utsätter dem för om de ser anorexian som en utomstående 
person istället för en psykisk sjukdom. Som en strategi för att lägga orsaken till 
ångesten utanför dem själva. Maja visar i ett inlägg på hur sjukdomen tagit allt 
det positiva från henne och enbart gett tillbaka negativa känslor: 
 

“Tack Ana, tack för att du tog det lilla jag kunde stoltsera med, det jag 
faktiskt var nöjd med. Du tog allt, du tog min lycka och vad fick jag 
tillbaka? Ångest. Trötthet. Hopplöshet.” 

 
Maja har på grund av sjukdomen inte några positiva känslor kvar, det enda som 
finns är de negativa känslor som anorexian fört med sig. Att se sjukdomen på 
detta sätt ger en bild av att kvinnorna enbart ser negativt på anorexian. Dock 
finns det även tillfällen då kvinnorna ser sjukdomen som en positiv person. 
 
Anorexian som positiv 
Som vi tidigare redogjort för så ser kvinnorna den personifierade sjukdomen på 
både ett positivt och ett negativt sätt. När de talar om sin vikt och den kontroll 
de har över sjukdomen så ser de den på ett positivt sätt, vilket kan tyckas 
märkligt med tanke på hur ångestfylld och omfattande sjukdomen är. Maja 
beskriver hur hon ser positivt på sin sjukdom:  
 

”Men jag vet att Ana snart kommer ta bort min rädsla och fylla mig 
med det där mysiga lugnet”.  

 
Klara beskriver anorexian på detta sätt: 

 
“Ana. Hon sitter bredvid mig, ler. Lyfter upp mig i sin famn, vaggar 
mig som ett litet barn. Stryker min panna. Fyller mig med trygghet 
och kärlek. Hon skrattar, ett fint skratt. Inte det där elaka skrattet. Det 
där fina och snälla som jag vet finns hos henne. Hon är fin. Jag älskar 
henne.” 

 
I denna identitetsmarkör beskrivs anorexian som en person som inger trygghet, 
som kvinnorna kan lita på och älska. Samtidigt är till exempel Klara medveten 
om att anorexian är flertydig och att den även kan vara falsk och elak. Trots 
detta litar hon på att anorexian kommer ta hand om henne och inte svika. Att 
förlita sig på anorexian leder till att kvinnorna känner trygghet, att de snarare är 
rädda för saker som sker kring dem och situationen de befinner sig i, än för 



35 
 

sjukdomen i sig. Med denna medvetenhet om att anorexian kan vara falsk så vill 
de ändå att den ska uppenbara sig och fylla dem med lugn och närhet. 
Medvetenheten om att det är fel att stanna kvar i sjukdomen finns hos flera av 
kvinnorna, bland annat hos Klara som skriver:  
 

“MEN.. jag älskar ju Ana på något sätt, annars skulle jag inte stanna 
kvar hos henne. Hon är min trygghet. Förlåt.” 

 
Att Klara ber om förlåtelse i slutet av inlägget visar på hennes medvetenhet om 
att det hon gör inte är accepterat hos personer i hennes omgivning. Hon bör 
enligt omgivningen inte se positivt på anorexian, hon bör istället strida mot den. 
Att erkänna att det finns en mening med att stanna kvar i sjukdomen klargör 
kvinnornas tankar och åsikter. De vill stanna kvar, för de älskar ju trots allt sin 
sjukdom. Det kan te sig absurt för personerna i kvinnornas omgivning, men för 
kvinnan själv är denna hatkärlek till anorexian uppenbar. De beskriver den som 
en vän som de är beroende av, en vän som både kan vara elak och snäll. 
	
Sammanfattning	av	Med	livskamraten	
Att anta denna position innebär att personifiera anorexian och flytta den utanför 
sig själv. Subjektspositionen skapar en utomstående person som får representera 
både det positiva och negativa med sjukdomen. Svårigheten i att förstå denna 
hatkärlek till anorexian som person gör att kvinnorna ifrågasätter sig själva och 
växlar perspektiv. Vid vissa tillfällen personifierar positionen anorexian så pass 
mycket att den till och med utför fysiska handlingar och talar till kvinnorna. Att 
se anorexian skild från sig själv kan ge en förklaring till varför de är sjuka och 
varför de inte vill bli friska, då anorexian inte enbart innebär något negativt för 
kvinnorna.	
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7	Diskussion 
I denna diskussionsdel kommer vi att lyfta fram de delar som väckte intresse hos 
oss och som vi vill belysa och diskutera djupare. Vi kommer även att jämföra 
våra resultat med tidigare forskning samt kritiskt reflektera över studiens 
tillvägagångssätt för att avslutningsvis redogöra för vår studies kunskapsbidrag. 
 
7.1	Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer vi utifrån våra resultat att besvara vår studies 
frågeställningar för att få en ökad förståelse för hur kvinnorna i vår studie 
konstruerar sin identitet, med en bakgrund i de teorier och perspektiv vi valt att 
utgå från. 
  
Den sanna kvinnan 
Bilden kvinnorna ger av sig själva är beroende av vilken tolkningsrepertoar och 
subjektsposition de utgår från samt vem det är bilden ska ges till. I empirin kan 
vi se hur kvinnorna bygger upp en fasad för omgivningen, då de vill ses som 
normala och friska, medan de i bloggen uttrycker en större öppenhet kring sin 
sjukdom. Framställningen kvinnorna ger av sig själva på bloggen behöver därför 
inte överensstämma med den bild som deras omgivning har av dem. Med detta 
menar vi att kvinnorna framställer sig själva på flera olika sätt och det finns 
således inte en enda sann bild av dem. Kvinnorna upplever dock att bilden av 
dem inte enbart skapas genom dem själva, utan även genom personer i deras 
omgivning. Till exempel så upplever sig kvinnorna i vår studie bli 
medikaliserade av personer i deras omgivning, de får identiteten som sjuk. Detta 
överensstämmer med det resultat Rich (2006) visat på. Vilka kvinnorna är som 
personer överskuggas genom att sjukdomen ges tolkningsföreträde. Det skapas 
därför en bild av kvinnorna där de upplever sig själva som motsatsen till normal 
och frisk samt att de inte ser sig själva leva det liv de eftersträvar. 
 
I våra resultat talar kvinnorna om sig själva som avvikande och utanför, de 
tillhör en tolkningsrepertoar där de ser sig själva som annorlunda gentemot den 
övriga världen. Detta är ett tillstånd som de upplever sig själva vara ensamma 
om, då de menar att personer runt omkring dem inte förstår dem. Liksom i Richs 
(2006) studie ger kvinnorna en bild av sig själva som bortkopplade från sin 
omgivning och oförstådda av personer runt omkring dem. Bilden av kvinnorna 
som oförstådda överensstämmer med den bild kvinnorna gett av sig själva i både 
Ranson m.fl. (2010) och Richs (2006) studie. När kvinnorna ser sig som 
bortkopplade från verkligheten talar de även om en tolkningsrepertoar som de 
önskar tillhöra. Detta bidrar till att kvinnorna ger en bild av sig själva som 
missnöjda, då de beskriver ett fenomen som de inte anser sig omfattas av, men 
som de eftersträvar. Detta fenomen har gemensamma drag med Meurlings 
(2003) diskurs kring hur samhällets idealkvinna ser ut. Både kvinnorna i hennes 
och i vår studie beskriver något de önskar vara eller tillhöra, men med olika 
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uttryckssätt. Skillnaden är att kvinnorna i Meurlings (2003) studie talar om en 
idealkvinna som slank och framgångsrik, medan kvinnorna i vår studie talar om 
en tolkningsrepertoar där man nödvändigtvis inte behöver vara smal, utan 
snarare frisk och lycklig. 
 
Ambivalensen 
Kvinnorna är innerst inne medvetna om vad som borde vara bäst för dem ur 
hälsosynpunkt, vilket är att bli frisk från anorexian. Trots denna medvetenhet 
kan kvinnorna kämpa aktivt för att bibehålla sin sjukdom och synen av sig själva 
som avvikande. Genom att göra motstånd mot sitt förnuft och utomstående 
hjälp, tillåter de sjukdomen att ta över. Vi ser rädsla och osäkerhet vara 
återkommande begrepp i kvinnornas texter, vilka är sammanflätade och tar en 
stor plats i kvinnornas liv. Dessa begrepp kan ge oss en förklaring till varför 
kvinnorna håller kvar sin sjukdom och motsätter sig hjälp. Meurling (2003) har i 
sin studie sett ett liknande resultat då hon beskriver hur kvinnorna får anorexia 
nervosa, då denna sjukdom ger en känsla av kontroll när de upplever sig som 
osäkra och misslyckade. Rädslan för att tappa kontrollen över sin sjukdom kan 
istället leda till att kvinnorna känner en osäkerhet kring sin livssituation samt 
vilka de är som personer. Detta kan i sin tur leda till att kvinnorna inte vågar bli 
friska, då de i samband med tillfrisknandet tvingas överlåta kontrollen åt någon 
annan samt att de riskerar att förlora en del av sig själva. Detta skapar en 
ambivalens hos kvinnorna, då de tvingas utkämpa en inre kamp, där de har svårt 
att välja sida. Släppa kontrollen och bli frisk eller bibehålla den tillvaro de är 
vana vid? Kvinnorna uttrycker en rädsla för förändring vilket bidrar till att de 
finner en trygghet i situationen de befinner sig i, även om denna inte är ultimat. 
Deras flexibla användande av subjektspositioner kan även det bidra till en bild 
av kvinnorna som ambivalenta, då vissa positioner de använder kan motsäga 
varandra. Detta syns tydligt i empirin då växlandet mellan positioner kan ske i 
en och samma text. Detta är dock inget konstigt då vi ser kvinnornas identitet 
som något flytande och flexibelt. 
  
Anorexians betydelse 
Kvinnornas relation till anorexian präglas av en kontrollstyrning. Relationen 
bygger på en hatkärlek, som är beroende av om det är kvinnan själv eller om det 
är sjukdomen som, för stunden, har kontrollen över livssituationen. Denna 
kontrollstyrning återkommer i alla de subjektspositioner som kvinnorna antar. 
Och dessa positioners olika förhållningssätt till sjukdomen kan ses som olika 
strategier för kvinnorna att hantera sin sjukdom. Strategier för att acceptera sin 
situation, motivera sig själv till att bli frisk eller fortsätta vara sjuk, samt 
strategier för att försöka förstå och bringa klarhet i den inre kampen. 
  
Det kan vara svårt för utomstående personer att förstå varför kvinnor med 
anorexia nervosa aktivt kämpar för att behålla sin sjukdom. Det vi har funnit 
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intressant i våra resultat är vilken positiv betydelse sjukdomen kan ha för 
kvinnorna. Trots att det är en svår och ångestfylld sjukdom kan de få ut positiva 
effekter, så som till exempel lugn, trygghet och en känsla av kontroll, vilket 
även Nordbo m.fl. (2006) funnit som anledningar till att bibehålla anorexian. 
Oberoende av de många uppoffringar sjukdomen medför, så som förlust av 
sociala kontakter och utanförskap, så väger de positiva effekterna tyngre. Detta 
perspektiv på sjukdomen tydliggörs endast genom kvinnornas egna ord. Utan 
denna tillgång förloras den viktiga förståelse kring varför de kan ha svårt för att 
tillfriskna samt deras bristande motivation till detta.  
  
Kvinnornas beskrivningar av anorexia 
När kvinnorna definierar sin sjukdom ser de den som antingen en del av sig 
själva eller som en person eller ett väsen skild från dem. Detta ger även en bild 
av deras relation till sjukdomen. I Meurlings (2003) och Richs (2006) studier 
framkommer liknande resultat. Alla kvinnor i vår studie använder sig av båda 
synsätten av anorexian, men att se sjukdomen som skild från sig själv är det 
mest förekommande. Utifrån dessa två synsätt ser de anorexian som både god 
och ond, beroende på vilket sammanhang kvinnorna befinner sig i. Upplever sig 
kvinnorna sakna en trygghet kan anorexian vara en sådan, samtidigt som 
anorexian i flera avseenden kopplas samman med ångest och rädsla. Oavsett hur 
kvinnorna talar om sjukdomen så benämner de den som något feminint, som en 
kvinnlig gestalt eller ett kvinnligt väsen. Deras sätt att benämna anorexian kan 
bero på flera saker. Dels klingar anorexia nervosa som ett feminint namn och 
dels så är kvinnorna i vår studie just kvinnor. Det hade kanske sett annorlunda ut 
om vi studerat mäns texter. Att de talar om sjukdomen som något feminint kan 
då bero på att de som kvinnor har lättare att identifiera sig med den. Det 
förekommer även inlägg där kvinnorna benämner anorexian som en ”djävul” 
eller som ”demoner”, men i samband med denna benämning använder de 
begreppen hon eller henne, vilket medför att de fortfarande talar om sin sjukdom 
som något feminint. Att kvinnorna ser anorexian som något feminint tänker vi, 
kan bidra till att de benämner den som Ana, vilket vi även har sett vara en 
vanligt förekommande förkortning av anorexia nervosa bland användare på 
internet. Detta resultat, att sjukdomen ses som något feminint, har vi inte sett i 
den tidigare forskning vi presenterat6. Vi ställer oss därför kritiska till att det inte 
finns tillräcklig forskning utifrån kvinnornas egna ord, då det är dem själva som 
definierar anorexian på detta sätt.  
  

7.2	Metod‐	och	teoridiskussion	
Att använda oss av bloggar visade sig vara en intressant och givande ingång för 
att få en större förståelse för den identitetskonstruktion som sker hos kvinnor 

                                                 
6 Se avsnitt Tidigare forskning 
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med anorexia nervosa. Att använda sig av internet är dock inte helt 
oproblematiskt då forskning inom detta fält är relativt nytt och unikt. Trots detta 
anser vi att vårt val av datainsamlingsmetod gett oss en bild av kvinnornas egna 
upplevelser, som vi inte kunnat få på annat sätt. Om vi till exempel valt att 
genomföra denna studie med intervjuer som empiri istället för bloggar, tror vi att 
empirin skulle ha ett annat innehåll än den vi har studerat samt att detta även lett 
till att våra resultat sett annorlunda ut. Vi tycker att det är viktigt att få 
kvinnornas egna ord på sin livssituation och sociala problematik, då det är deras 
versioner av verkligheten vi vill studera. Viktigt att komma ihåg är att vår studie 
inte syftar till att ta reda på hur verkligheten ser ut för unga kvinnor med 
anorexia nervosa, det är snarare diskurser de befinner sig i och positioner de 
använder sig av som vi är intresserade av. Vi kan därför inte ta ställning till hur 
generaliserbart vårt resultat är eller om kvinnorna vi studerat håller med om det 
vi funnit.  
 
Valet att använda oss av diskursanalys som metod togs tidigt då vi anser att den, 
på grund av dess sätt att se på hur identitet konstrueras genom texter, var 
passande för vår studie. Beslutet att använda oss av diskurspsykologin tog vi 
först då vi insett att vårt intresse och vår studies bild av identitet stämde samman 
med subjektspositioner och de diskurser dessa positioner befinner sig i. Genom 
att inrikta oss på tolkningsrepertoarer och subjektspositioner, valde vi medvetet 
att bortse från andra delar av den diskurspsykologiska teorin, till exempel hur 
aktivitet skapas genom detaljer i språkbruket (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000:113). Att använda diskurspykologin i sin helhet skulle för oss vara 
omöjligt då tiden inte skulle räcka till. Potter och Wetherells version av 
diskursanalys kritiseras för att den inte tar bakomliggande avsikter i beaktande 
(Burr, 1995:181). Vi ser dock att syftet bakom bloggen och diskursen kring 
bloggskrivande inte är av vikt i vår studie, då vi endast vill studera hur 
kvinnorna konstruerar sin identitet och inte anledningen till varför de skriver. 
Om vi valt en annan analysmetod, andra teorier eller att göra en kvantitativ 
studie, är vi medvetna om att vårt resultat sett annorlunda ut. 

7.2.1	Trovärdighet	
Det finns flera olika kvalitetsmått att använda i en studie, men vi har valt att 
använda måtten trovärdighet och tillförlitlighet. Trovärdigheten i kvalitativa 
studier avgörs inte av hur mycket empiri som studeras, utan av hur mycket 
information som finns i den empiri som samlats in och forskarens analytiska 
kompetens. Trovärdigheten i vår studie ökas genom triangulering med flera 
analytiker, då vi är två personer som analyserat det empiriska materialet var för 
sig för att sedan sätta oss ner och jämfört vad vi fått fram. Vi undviker därmed 
risken att fastna i och missa nya mönster. Då vi valt ut de mest innehållsrika 
blogginläggen efter ett kriterieurval av bloggar ökar även det trovärdigheten 
(Patton, 2002:245, 560). Vi har dock sett en problematik i att använda begreppet 
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trovärdighet i vår studie på grund av det socialkonstruktionistiska perspektiv vi 
använt oss av. Enligt socialkonstruktionismen ses kunskap som en social 
konstruktion7, vilket innebär att det inte finns en sann kunskap att upptäcka ur 
verkligheten. Med tanke på detta så redogör vi inte för den sanna kunskapen, 
som inte finns, utan vi redogör för en möjlig version av verkligheten. 
 
I vårt syfte hade vi en föreställning om att vi kommer finna gemensamma 
mönster i identitetskonstruktionen hos de unga kvinnor med anorexia nervosa vi 
studerar. Att gå in med denna föreställning kan göra att vi missar delar i vår 
empiri eftersom vi redan vet vad vi letar efter, vilket kan påverka trovärdigheten. 
Anledningen till att vi valt att behålla vårt syfte är för att vi var intresserade av 
hur de använder identitetskonstruktion, snarare än om de använder den. 
 
Vi har även ökat trovärdigheten i vår studie då vi tydligt beskrivit 
arbetsprocessen från början till slut, så att läsaren själv kan göra en bedömning 
av våra tolkningar. Detta har vi gjort genom att använda oss av citat direkt från 
vår empiri samt genom att på ett detaljerat sätt beskrivit analysprocessen från 
empiri till slutsatser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:123). När vi beslutat 
oss för att enbart använda oss av citat som inte går att spåra via sökportalen 
http://www.google.se, var vi medvetna om att det skulle kunna påverka 
trovärdigheten. Vi anser dock att de citat vi valt att redogöra för i vårt resultat 
lyfter fram det vi vill påvisa på ett bra sätt och att vårt val därför inte påverkat 
studiens kvalité. Då vi funnit citat vi velat lyfta fram, men som gått att spåra, har 
vi istället använt oss av referat. 

7.2.2	Tillförlitlighet	
Då vår studie baseras på blogginlägg kan tillförlitligheten påverkas eftersom vi 
aldrig kan vara säkra på vem personen är bakom bloggen. Vi kan inte veta om 
kvinnorna i vår studie verkligen är unga kvinnor med sjukdomen anorexia 
nervosa. Vi kan heller inte veta om uppgifter kring ålder och kön 
överensstämmer med verkligheten, då det är möjligt att uppge felaktig 
information på bloggen. Vi anser även att behovet av kunskap inom detta ämne 
är så pass stort att det väger över dessa osäkerheter.  
 
Att vi använt oss av förstahandsmaterial som kvinnorna själva har skrivit, utan 
påverkan eller bearbetning från oss, anser vi ökar tillförlitligheten i vår studie. 
Poängteras bör dock att det är vi som författare som bestämt kriterier och valt ut 
vilka inlägg som analyserats. För att få ett sammanhängande material har vi valt 
att endast inbegripa kvinnor som använt sin blogg regelbundet i vår studie. Detta 
kan resultera i att det endast finns en viss typ av kvinnor representerade i 
studien, då till exempel kvinnor utan tillgång till internet fallit bort. Även 
kvinnor som inte talar öppet om sin sjukdom i sina bloggar faller bort, då dessa 
                                                 
7 Se avsnitt Teori 
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är osynliga för oss. Vi kan därför aldrig komma från att vi på något sätt styrt vårt 
material. Vi har dock valt kriterier och inlägg som vi ansett besvarat vårt 
syfte bäst. 
 
Vi har även funderat kring risken att kvinnorna i vår studie läser och inspireras 
av varandras bloggar. Detta kan ha påverkat det resultat vi fått, då det bygger på 
mönster från kvinnornas utsagor. Vi tror dock att människor påverkas av 
varandra oavsett plats, men är ändå medvetna om denna nackdel i att använda 
bloggar som datamaterial. Likaså gäller problematiken kring vilka intentioner 
kvinnorna har med sina texter. De olika sätt de definierar sig själva på, måste vi 
förstå som framställningar med olika funktioner, då kvinnan själv kan välja 
vilken bild hon vill ge läsaren. I kvalitativa studier finns det inga givna regler 
eller tester för hur studiens signifikans, tillförlitlighet och trovärdighet fastställs. 
Den enda riktlinjen är att forskaren bör göra sitt bästa för att presentera empirin 
på ett rättvist sätt samt vad empirin visar (Patton 2002:433). 
 

7.3	Självkritiska	reflektioner	
Det kan anses vara oetiskt att analysera personliga bloggar utan bloggarnas 
medvetenhet om studien, men vi anser att det finns fler fördelar än nackdelar 
med detta. Genom att studera bloggarna utan kvinnornas medvetenhet färgar vi 
inte deras författande samtidigt som de som privatpersoner inte påverkas. 
 
Vi har valt att inte belysa genusperspektivet närmare, då vårt syfte endast 
inbegriper kvinnor, och då vi inte anser att mäns perspektiv skulle öka kvalitén 
på vår studie. I vårt sökande efter empiri fann vi ingen blogg skriven av en man 
med anorexia nervosa, och om vi skulle funnit någon så skulle det ändå inte vara 
representativt för en jämförelse. Dock så finns det andra sätt att belysa 
genusperspektivet på, till exempel se hur femininitet konstrueras i kvinnornas 
texter, men vi har valt att inte studera detta perspektiv närmare då vårt intresse 
snarare varit konstruktionen av identitet. Att studera båda dessa konstruktioner 
skulle kräva ett större tidsspann än vad vi har haft tillgång till. Om möjligheten 
till mer tid funnits så hade vi dock velat studera genusperspektivet närmare i 
samband med vårt resultat kring att anorexian ses som något feminint.  
 
När en studie genomförs så som vi har gjort, är det viktigt att forskaren är 
medveten om den egna förförståelsen för att undvika att missa eller övertolka 
delar av en diskurs. Forskaren är en del av den diskurs som analyseras och det 
kan därför vara svårt att placera sig utanför sitt material och se på den med det 
ifrågasättande som krävs. De åsikter och värderingar som forskaren bär på får 
inte på något sätt överskugga analysen, och för att undvika detta måste forskaren 
försöka bortse från sin förförståelse inom ämnet (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000:28). Vi som författare har olika mycket förförståelse om anorexia nervosa. 
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En av oss har vid flera tillfällen både privat och i arbetet varit i kontakt med 
personer med ätstörningar, medan den andra inte har träffat någon med denna 
problematik. Vår förförståelse kring bloggar och internet var stor då vi började, 
då vi båda två läser bloggar flera gånger i veckan. Dock har vi inte läst bloggar 
skrivna av personer med anorexia nervosa tidigare. Internet använder vi 
dagligen och har gjort det i flera år. Att vi båda läser på socionomprogrammet 
ger oss en förförståelse inom det sociala perspektivet då det är centralt i 
utbildningen. Genom att vi är två författare med olika förförståelse har vi haft 
möjligheten att diskutera och vara öppna för flera olika tolkningsmöjligheter. På 
detta sätt tänker vi att vi har minskat risken för att vår förförståelse ska påverka 
analysen. 

7.3.1	Reflexivitet	
Ett problem som uppstår vid användandet av diskursanalys är gällande teorins 
reflexivitet. Teorin utgår från att studera diskurser, hur verkligheten skapas 
utifrån rådande strukturer. Viktigt att tänka på är att vi genom att göra denna 
studie bidrar till att upprätthålla olika diskurser, samt att vi även själva befinner 
oss i olika diskurser när vi genomför studien. Vår studie blir på så sätt en 
diskursiv konstruktion, vilket inte beskriver den enda sanningen utan bara en av 
flera möjliga versioner. Det är omöjligt att säga att vår version av verkligheten 
är bättre än andras. Denna relativism gör att olika version av verkligheten endast 
kan bedömas i förhållande till varandra (Burr, 1995:81, 180-181). Texterna som 
vi har analyserat är skrivna som bloggar på internet, ett sammanhang som vi har 
valt att inte gå närmare in på i vår studie. Vi väljer på så sätt att inte studera de 
diskurser som kan tänkas finnas kring bloggar och bloggförfattare. Detta val 
gjorde vi då vi inte såg det som relevant för vårt syfte. 

7.4	Studiens	relevans	för	det	sociala	arbetets	praktik	
Resultatet av vår studie bidrar till en ökad förståelse för hur det är att vara 
kvinna med anorexia nervosa. Sjukdomen har funnits i flera hundra år och 
mycket forskning har bedrivits inom detta ämne, dock inom det biomedicinska 
perspektivet. Vår studie bidrar med ett annat synsätt, och ger därmed en bredare 
bild av ämnet. Vi anser att det är viktigt att belysa kvinnornas situation utifrån 
deras egna ord för att få en förståelse för hur kvinnorna konstruerar sin identitet i 
förhållande till sin sjukdom. Att använda personliga bloggar som empiri inom 
denna sociala problematik är relativt nytt och kommer att komplettera den 
forskning som redan finns idag.  
 
Att ta tillvara på kvinnornas egna uttalanden är enligt Boughtwood och Halse 
(2010) viktigt för att kunna få en större förståelse för varför dessa kvinnor 
insjuknar och har så svårt för att tillfriskna. Meurling (2003) anser att personliga 
bloggar ger en bra inblick i kvinnornas syn på denna komplexa sjukdom och 
som Nordbo m.fl. (2006) menar så är det viktigt att forska kring vilken betydelse 
anorexian har för kvinnorna. Detta för att sedan kunna hjälpa dem på bästa sätt. 
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Då internet öppnat upp för ett nytt forskningsfält med information som tidigare 
inte varit tillgänglig så valde vi att använda oss av personliga bloggar i vår 
studie. Att använda oss av denna form av empiri ger oss en ingång till 
information som annars är svår att få, då många kvinnor försöker dölja sin 
sjukdom för omgivningen. Inom socialt arbete är viktigt att kunna möta klienten 
där denne befinner sig för att kunna hjälpa denne på bästa sätt, vilket ökar vikten 
av att det finns en förståelse för hur klienten tänker och känner. Att bygga murar 
är en del av vardagen hos dessa kvinnor, vilket medför svårigheter för personer 
som vill hjälpa dem att kunna få denna förståelse. Socialarbetare behöver enligt 
Wilson (2004) få mer kunskap inom ämnet och att läsa bloggar tänker vi är ett 
sätt för dem att komma närmare kvinnorna och få en ökad förståelse för deras 
problematik. Då det är kvinnorna som befinner sig i denna socialt utsatta 
situation anser vi det viktigt att det även är dem som på ett eller annat sätt får sin 
röst hörd. 
 
7.5	Funderingar	kring	vidare	forskning	
Under tiden vi genomförde vår studie, såg vi flera nya uppslag för vidare 
forskning. Anorexia nervosa är en komplex sjukdom vars problematik tar en så 
pass stor del i kvinnornas liv att den sträcker sig längre än att enbart vara en 
psykisk och fysisk sjukdom. Den påverkar även deras omgivning och sociala liv. 
Vi ser därför att det behövs ytterligare forskning kring den sociala problematik 
som denna sjukdom innebär och därmed öka förståelsen för sjukdomens 
omfattning. Vi tror att en större insikt i sjukdomens påverkan på kvinnorna, kan 
leda till att kvinnorna får mer förståelse för sin situation samt ändra andras bild 
av dem från anorektiker till individer med en sjukdom. Det skulle även vara 
intressant att forska kring det faktum att kvinnorna vid vissa tillfällen aktivt 
kämpar för att hålla kvar sin sjukdom. En större insikt i vilka positiva effekter 
sjukdomen kan ha för kvinnorna skulle kanske bidra till, ett bättre bemötande 
gentemot dem utifrån ett helhetsperspektiv, samt ett utvecklande av effektivare 
behandlingsmetoder. Det skulle även vara intressant att genomföra en liknande 
studie där även män finns representerade för att se hur deras beskrivning av sig 
själva och sin sjukdom konstruerar deras identitet samt för att kunna göra en 
jämförelse mellan kvinnor och män. 
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Bilaga	1.	
 
ANOREXIA NERVOSA 
Diagnostiska kriterier enligt DSM-IV 
 
A. Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och 
längd (t ex viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 85 
% av den förväntade, ökar inte i vikttrots att kroppen fortfarande växer, vilket 
leder till att kroppsviktenär mindre än 85 % av den förväntade). 
 
B. Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, 
trots att han eller hon är underviktig. 
 
C. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet 
påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga 
kroppsvikten. 
 
D. Amenorré hos menstruerande kvinnor, d v s minst tre på varandra följande 
menstruationer uteblir. (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon 
endast menstruerar till följd av hormonbehandling, t ex med östrogen.) 
Undertyper 
 
Med enbart självsvält: under den aktuella episoden av anorexia nervosa har 
personen inte regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs 
självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller 
lavemang). 
 
Med hetsätning/självrensning: under den aktuella episoden av anorexia nervosa 
har personen regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs 
självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller 
lavemang). 
 
 


