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Abstract 
 

Denna uppsats är en intervjustudie där Carol Lee Bacchis ”What´s the problem”-modell fungerar 

som inspiration för hur materialet begripliggörs och analyseras. Syftet är att  undersöka synsättet 

på anorexi inom den specialiserade ätstörningsvården med utgångspunkt i ett feministiskt 

teoretiserande kring detta. Specifikt undersöks när- och frånvaro av genusperspektiv och i vilken 

utsträckning de fyra intervjuade företrädarna för den specialiserade vården uppfattar 

problematiken som individuell kontra strukturell. Författaren har en förståelse av kön som 

konstruerad kategori och i analysen berörs genuskonstruktionens betydelse för förekomsten av 

anorexi. Bland andra Karin Johannisson har bidragit med ett historiserat synsätt på det 

konstruerade även i sjukdomsdiagnoser. Analysen lutar sig på socialt och strukturellt inriktade 

teoretiker och mycket inspiration hämtas från Susan Bordos feministiska perspektiv. Liknande 

tankegångar återfinns även hos bland andra Helen Malson och Nina Björk vilka bidragit till att 

skapa en teoretisk analysram. Vad som framkommer i analysen är en svårighet att både 

formulera och enas kring vad anorexi konstitueras av. Medicinska referensramar är frekvent 

återkommande men outvecklade och problematiken beskrivs vid en närmare analys som snarast 

strukturell – även om detta inte artikuleras direkt. En framträdande slutsats är förekomsten av en 

”omedveten medvetenhet” hos respondenterna. Med detta avses små och partikulära 

genusanalyser hos respondenterna som inte direkt sätts i samband med förekomsten av anorexi. 

Om diskussionen kring anorexi kan komma att utvidgas till att kombinera 

individualpsykologiska perspektiv med en strukturell förståelsemodell, vilket författaren föreslår 

som en fruktbar utveckling, avgörs enligt resonemanget som förs av om motsägelserna 

artikuleras eller förblir skymda. 
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1. Inledning 

1.1 En feministisk balansgång 
Att ett tillstånd drabbar så könsmässigt olika som de olika formerna av ätstörningar är 

exceptionellt. Vad detta beror på är inte klarlagt. Teoretiserandet kring anorexi ur ett 

genusperspektiv istället för runt det mer medicinska antagandet att det rör sig om ett patologiskt 

tillstånd som i huvudsak drabbar kvinnor är även ett förhållandevis nytt synsätt. De etiologiska 

modeller som länge dominerade behandlade mestadels den individuella utvecklingen, 

familjeproblem samt perceptions- och/eller kognitiva dysfunktioner. Förståelsen av vilken roll 

genuskonstruktion och andra strukturella faktorer spelar var länge, i den mån en sådan vinkel 

överhuvudtaget uppmärksammades, både ytlig och splittrad och de kulturella analyserna 

utgjordes mestadels av statistik där kvinnans kropp förenklades till att utgöras av allt mer 

minskande mått i tabeller som illustrerade skönhetsidealet genom tiderna. Den centrala frågan; 

varför idealet med den slanka kroppen kommit att se ut som den gör, stod länge oberörd. 

 När det i mitten av 1980-talet uppmärksammades att diskussionen led av en avsaknad av 

genusperspektiv mötte de feministiska förespråkarna för en sådan modell en utmaning som 

främst konstituerades av det medicinska etablissemanget som fram till dess innehaft 

tolkningsföreträde på problematiken med anorexi.1 Tanken uppmärksammades från feministiskt 

håll att anorexi skulle kunna utgöra en extrem på en skala där alla kvinnor befinner sig och där 

en sårbarhet inför den kulturella konstruktionen av kvinnlighet i allra högsta grad är närvarande. 

Teorierna hittills hade byggts kring antagandet att det existerar en klar och distinkt gräns mellan 

”normalt” och ”sjukligt”. Detta, menar den feministiska kritiken, är inte fallet.  

 När jag inleder detta arbete är det med vetskapen om att jag företar mig en balansakt. Jag 

har genom intervjuer med företrädare för den specialiserade ätstörningsvården fått ta del av deras 

uppfattningar och tankegångar gällande anorexi. Denna uppsats är ett inlägg fokuserat inte på 

den som lider av problematiken utan de som bemöter personen professionellt. Det finns många 

vinklar att ta sig an diskussionen utifrån – jag har valt en. ”Anorektikern” är dock inget tyst 

objekt som utgör en anomali – hon har en egen röst och ett individuellt budskap. Samtidigt är det 

av yttersta vikt att inte romantisera hennes tillstånd och låta henne stå som en förkroppsligad 

feministisk symbol i ett patriarkalt samhälle. Vad hon upplever är något högst konkret och 

smärtsamt vilket är nödvändigt att förhålla sig till och ständigt hålla i minnet när man på olika 

sätt teoretiserar kring hennes situation.  

                                                
1 Se Bordo, Susan, 2003. Unbearable Weight. Feminism, Western Culture and the Body. Berkeley och Los Angeles: 
University of California Press, s. 45ff. för en beskrivning av denna utveckling. 
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Jag vill med detta arbete bidra till ett tvärvetenskapligt samtal mer än att företräda någons röst 

och ifrågasätta en annans. Diskussionen är viktig då ett genusperspektiv på ätstörningar inte 

endast bör förekomma inom en isolerad akademisk doktrin utan stötas och blötas mellan många 

– och framförallt uppmärksammas. 

1.2 Syfte  
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vilken syn som finns inom den bedrivna 

specialistvården på anorexi. Mer specifikt kommer jag att undersöka när- och frånvaro av 

genusperspektiv inom ätstörningsvården, med utgångspunkt i ett feministiskt teoretiserande 

kring problematiken.2 Utifrån detta intresserar jag mig för huruvida anorexi ses som ett tillstånd 

med kroppsliga- alternativt psykologiska orsaksförklaringar eller som ett symptom på något 

annat vilket även kan formuleras i frågan om i vilken utsträckning problematiken ses som 

individuell eller samhällelig. En diskussion kring själva sjukdomsbegreppet är således 

oundviklig. Ett vidare syfte kan sägas vara att anlägga ett feministiskt perspektiv på anorexi och 

ätstörningsvård på så sätt att jag vill diskutera i vilken utsträckning det i materialet går att finna 

tankar som korrelerar med den feministiska bilden att anorexi inte utgör en anomali utan ett 

symptom på ett större samhälleligt problem samt även beröra tanken om genuskonstruktionens 

betydelse för uppkomsten av ätstörningar.  

1.3 Val jag gjort 
Min egen förståelse av ”manligt” och ”kvinnligt” är att dessa bör ses som konstruerade 

kategorier vilka fylls med mening genom att tillskrivas olika egenskaper. Att jag här valt att 

fokusera på flickor/kvinnor har att göra med den specifika koppling som görs i den teoretiska 

litteraturen mellan kvinnlighetskonstruktion och anorexi. Det område jag velat utforska rör hur 

den socialisering uppfattas som jag menar bidrar till att siffrorna som vanligen uppges då man 

talar om anorexi anger att 90-95% av de som drabbas är kvinnor. Som angetts ovan i 

syftesformuleringen har jag velat undersöka hur detta problematiseras inom vården. 

 Jag har även valt att i uppsatsen avgränsa mig till att fokusera på anorexi. Detta görs med 

en tanke i bakhuvudet om att det inte är alldeles enkelt att särskilja olika typer av ätstörningar 

från varandra men med hänvisning till att detta genomgående i litteraturen behandlas som en 

egen kategori. Än en gång har det handlat om att göra ett val. 

 

                                                
2 Här vill jag betona att det feministiska teoretiserandet kring anorexi och ätstörningar i övrigt inte är något enhetligt 
och oomtvistat. En avsaknad av ett feministiskt konsensustänkande är naturligtvis lika reell inom detta område som 
inom övrig genusforskning gällande andra frågor. Då jag i texten refererar till ett feministiskt perspektiv på anorexi 
är det med hänsyftning till de författare jag redogör för och de perspektiv som delas av dessa. 
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2. Övergripande presentation och analysram 

2.1 Vad är ätstörningar? 
När man talar om ätstörningar är det oftast synonymt med anorexia- eller bulimia nervosa vilka 

kan sägas vara de mest välkända och etablerade varianterna. Under senare år har man dock även 

börjat tala om exempelvis ätstörningar utan närmare specifikation (UNS) och 

hetsätningsstörning. Som angetts behandlas de olika typerna i litteraturen ofta åtskilda och 

teoretiserandet kring anorexi skiljer sig oftast från den kring de övriga ätstörningsdiagnoserna. 

Att ett särskiljande mellan de olika ätstörningstyperna inte är alldeles oproblematisk kommer 

även beröras nedan i relation till resonemanget kring diagnostiseringen.   

Att bedöma förekomsten av ätstörningar är svårt då alla fall inte upptäcks eller kommer 

under behandling. I Sverige beräknas ca 5% av kvinnor i åldrarna 13-40 år lida av någon form av 

ätstörning och prevalensen gällande anorexi brukar beräknas till någonstans kring 0,2-0,4% och 

är ca 10 gånger vanligare hos kvinnor än hos män.3 Jag ställer mig dock tveksam till att ange 

siffror av detta slag eftersom det är mycket svårt att fastslå vad som inkluderas i begreppet 

ätstörningar men väljer ändå att skriva ut några siffror som vanligtvis förekommer i litteraturen 

för att kunna ge en indikation på vad debatten om ätstörningar brukar förhålla sig till. Jag tycker 

även att det är intressant att reflektera över det faktum att anorexi om man ser till de siffror som 

figurerar är den minst förekommande typen av ätstörning. Förekomstsiffror som är hämtade från 

samma utredning som ovan angivna siffror (SOU 2000:91) är för bulimi betydligt högre med 1-

2% av unga kvinnor (ca 0,1% av männen).4 För hetsätningsstörning anges ca 3,2 % varav en man 

på ca två till tre kvinnor och de ospecificerade formerna beräknas vara ca tre till fyra gånger 

vanligare än de specificerade (detta är dock osäkra angivelser).5 Ser man till dessa siffror är det 

intressant att reflektera över varför ätstörningar ofta kommit att vara indikativt för anorexi.  

2.2 Ett historiskt perspektiv 
Begreppet anorexia nervosa i sig dateras till 1873-18746 och tillskrivs vanligen professorn 

Charles Laségue och läkaren William Gull; den förra en fransman som publicerade sin uppsats 

De l’Anorexie Hystérique i Paris 1873 och den senare en engelsman som 1874 fick sin Anorexia 

nervosa (apepsia hysterica, anorexia hysterica) publicerad av the Clinical Society of London.7 

                                                
3 SOU 2000:91. Hälsa på lika villkor. Nationella mål för folkhälsan, s. 465. 
4 Att notera är att bulimi ofta sägs förekomma även högt upp i åldrarna. 
5 SOU 2000:91, s. 467. 
6 Att jämföra med bulimia nervosa som varken uppmärksammades fullt som fenomen eller etablerades som diagnos 
förrän så sent som 1979 (se bl.a. Clinton, David och Norring, Claes, 2002. Ätstörningar. Diagnos och aktuella 
behandlingsmetoder. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, s. 21f.).  
7 För en vidare redogörelse av begreppets uppkomst och den akademiska kampen mellan de båda ”upptäckarna” se 
Vandereycken, Walter och van Deth, Ron, 1994. ”Who Was the First to Describe Anorexia Nervosa?” i Walter 
Vandereycken och Ron van Deth: From Fasting Saints to Anorexic Girls. London: The Athlone Press, s. 143-161. 
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Detta kan sägas indikera startpunkten för en utveckling där beskrivningar av anorexi och 

rapporter om dess förekomst blev mer frekvent förekommande, men huruvida fenomenet i sig 

uppkom vid denna epok är en fråga som är av intresse om man som jag ämnar problematisera 

anorexi ur ett samhälleligt och kulturellt perspektiv.  

Historikern Joan Brumberg är en av dem som ansluter sig till uppfattningen att vi har att 

göra med ett fenomen som inte enbart kan ses ur en rent medicinskt synvinkel. Genom en 

historisk redogörelse som utgår ifrån det medeltida Europas 1100-tal och den tidens svältande 

kvinnliga helgon placerar hon det diagnostiska fenomenet anorexi i en samhällelig kontext 

vilken hon menar möjliggjort dess uppkomst.8 Även om den specifika kategorin anorexia 

nervosa som vi sett är en relativt modern företeelse är kvinnlig vägran att ta emot mat och 

kontrollerande av aptit delar av en historisk kontinuitet som sträcker sig betydligt längre tillbaks 

än 1873. Vad vi benämner som anorexi inbegriper enligt detta historiserade synsätt 

betydelsefulla kvinnliga erfarenheter över tid och rum och existerar därmed inte i ett kulturellt 

vakuum - samtidigt som den moderna kliniska termen anorexia nervosa uppstod ur det sena 

1800-talets specifika ekonomiska och sociala villkor och på så sätt enligt Brumberg bör förstås 

som en ”disease of modernity”.9 Historien om anorexi menar Brumberg genom detta resonemang 

är en som blottlägger utsträckningen av sjukdomsbegreppet som en kulturell konstruktion som 

definieras och omdefinieras över tid.  

Detta tankesätt finns även hos idé- och lärdomshistorikern Karin Johannisson som i sin 

redogörelse för kvinnlig sjuklighet kring förra sekelskiftet diskuterat parallellerna mellan anorexi 

och den kloros som var vanligt förekommande i Sverige från och med 1800-talets mitt.10 

Johannisson företräder en förståelsemodell där individen kan sägas iscensätta eller spegla 

konflikter i samhället och gemensamma nämnare för de två ovan nämnda tillstånden var bland 

annat vad som av Johannisson omtalas som en kulturell bas i svärmeriet för den tunna 

kvinnokroppen tillsammans med en kluven kvinnoroll. I relation till detta ställer Johannisson 

frågan om en jämförelse kan tydliggöra en bestämd kvinnosjuklighet som är verksam över det 

historiska rummet under olika namn. Brumberg och Johannisson omtalar båda medikaliseringen 

av samhället och den vetenskapliga medicinen som tolkningsföreträdare av det mänskliga 

beteendet och Johannisson omtalar sjukdom som ett sätt att etablera ett språk mellan jaget, 

kroppen och samhället.11 I hennes redogörelse hänger den kvinnliga emancipationen under denna 

                                                
8 Brumberg, Joan, 1988. Fasting Girls. The Emergence of Anorexia Nervosa as a Modern Disease. Cambridge: 
Harvard University Press, s. 3ff. 
9 Ibid., s. 3. 
10Johannisson, Karin, 1994. Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle. Stockholm: Norstedts 
Förlag, s. 145. 
11 Ibid., s. 8. 



8(43) 

turbulenta tid tätt samman med kvinnlig sjuklighet. I takt med att den kvinnliga frigörelsen 

hotade rucka på de traditionella könsrollernas fästen introducerades vetenskapliga argument som 

biologiserade kvinnans underordning och dolde den sociala kontexten. Medicinen antog på så 

sätt rollen av samhällsvakt som satte gränserna mellan friskt och sjukt, normalt och avvikande 

och vetenskapen blev därmed en maktfaktor på Foucaultianskt sätt i och med rätten att namnge 

och ordna.12  

2.3 Utvecklingen i Sverige 
Ätstörningsvården i Sverige var närmast obefintlig under tiden fram till 1970-talet. Därefter kom 

de första akademiska avhandlingarna om ätstörningar och det var även under denna period de 

första slutenvårdsprogrammen utvecklades. Fram till tidigt 1980-tal fanns i stort sett inga 

specialiserade kliniker men 1983 startades den första specialiserade öppenvårdsverksamheten för 

vuxna patienter. Under 80-talet tog så forskningen fart och åren kring 1990 och de närmast 

efterföljande kan sägas indikera starten för de processer som format både det konkreta 

vårdutbudet och diskussionen kring ätstörningar i Sverige.13 1993 publicerades Ett liv av vikt, en 

rapport från Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Detta var den 

första dokumentation som summerade situationen och kom att påverka utvecklingen.  Samma år 

som rapporten utkom grundades även Svenska Anorexi-Bulimi Sällskapet för alla som arbetar 

professionellt inom området. Dock minskades forskningsintensiteten igen under 90-talet och 

mellan 1991 och 1999 utkom endast tre akademiska avhandlingar som behandlade 

problematiken med ätstörningar.14 Efter denna svacka intensifierades forskningen dock vilket 

resulterat i ett antal större projekt och uppbyggnad av kvalitetsregister för kunskapsutveckling 

och kliniskt förbättringsarbete. Vården har under tid präglats av olika idéer, teorier och 

behandlingsmodeller vilket kan anses typiskt när man har att göra med ett relativt ungt 

forskningsområde. Inom vården idag råder dock en bredare konsensus om att ätstörningar utgörs 

av en stor uppsättning faktorer som samspelar – något som enligt Clinton och Norring har att 

göra med den ”mognad” ätstörningsområdet börja uppnå.15 Med ”mognad” avser Clinton och 

Norring en förståelse för att inga enkla förklaringar och åtgärder finns – dock ifrågasätter jag 

utifrån en feministisk ingångsvinkel på diskussionen om det går att tala om en sådan när 

genusperspektivet fortfarande är relativt obehandlad inom den medicinska/psykologiska 

litteraturen på området. 

                                                
12 Ibid., s. 26. 
13 Clinton och Norring, 2002, s. 22ff. 
14 Ibid., s. 24. 
15 Ibid., s. 24. 
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2.4 Diagnostisering och sjukdomsbegreppet  
Det kliniska system som oftast används för att bestämma anorexi är det amerikanska DSM-

systemet (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).16 Diagnoskriterier avgränsar 

patientgrupper vilket är viktigt inte minst i forskningssammanhang. Även vårdsystem, 

försäkringar, sjukskrivningar och så vidare är avhängiga att en sjukdomsdefinition existerar. För 

mitt syfte är det dock intressant att reflektera vidare över diagnostiken – både eftersom jag valt 

att förhålla till mig den specifika som definierar anorexia nervosa och även för att fundera över 

vad en diagnos innebär. I fallet med ätstörningsdiagnoser kan konstateras att de inte säger något 

om varken bakomliggande orsaker och/eller förlopp och prognos. En problematik med de 

diagnostiska systemen kan vara en överbetoning av små men betydelsefulla skillnader mellan 

olika ätstörningar och samtidig underbetoning av gemensamma karakteristika.17 Clinton och 

Norring för även en diskussion om diagnostikens användbarhet vilken de ifrågasätter för att i 

fallet med anorexia nervosa och övriga ätstörningar innehålla allt för lite information av kliniskt 

värde, utan att för den skull hävda en meningslöshet med denna.18 De anger medicinsk tradition 

som ett viktigt svar på varför denna typ av diagnostik används och menar att detta utgjort ett 

framgångsrikt förhållningssätt inom somatisk sjukvård.  

En sjukdomsbeteckning kan vara av värde inte minst för den drabbade individen. Denna 

erhåller ju genom diagnostisering ett erkännande av sin situation och det är inte min intention att 

enbart argumentera emot ett diagnostiseringssystem. Som Johannisson säger kan en diagnos inte 

desto mindre även representera makt. Den fungerar bekräftande på läkarens kompetens och 

förmåga att klassificera samt sätter gränser mellan ”normalt” och ”avvikande”.19 Johannisson 

menar även att en sjukdom ”aldrig är en neutral konsekvens av biomedicinska faktorer” och en 

aspekt som jag anser vara viktig är det faktum att en medicinsk sjukdomsbeteckning kan fungera 

bidragande till att skymma den samhälleliga delen av problematiken om ansvaret kommer att 

uppfattas som rent medicinskt.20 Då jag efterlyser en medvetenhet om att en diagnos kan verka 

individualiserande på problematiken och försvåra den diskussion jag ämnar föra inom ramen för 

denna uppsats ansluter jag mig således här till den tankegång som menar att ”friskt” och ”sjukt” 

är kulturbundna definitionsfrågor som bör ses i ljuset av en vidare kontext.21 Enligt samma 

princip kommer jag inte heller att tala om ”anorektikern” då detta enligt mig indikerar ett 

                                                
16 För DSM-kriterier gällande anorexia nervosa: se bilaga 2. 
17 Clinton och Norring, 2002, s. 39. 
18 Ibid., s. 36f. 
19 Johannisson, Karin, ”Diagnosens makt” i programbladet för En blå apelsin, Dramatiska teatern i Stockholm. 
Tryckår och sidhänvisning saknas. 
20 Ibid. 
21 Se även Johannisson, 1994, om medicinen som maktfaktor och gränsvakt mellan ”normalt” och ”avvikande” (s. 
25ff.) samt även Bordo om medikalisering av anorexi som skymmande kulturens inverkan på dess uppkomst (bl. a. 
s. 66f.) och Malsons ifrågasättande av den medicinska distinktionen mellan ”normalt” och ”patologiskt” (bl. a. s. 5). 
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övertagande av personens identitet och personlighet och dessutom riskerar att fungera som 

återskapande av en symbol eller karikatyr. Trots att detta blir ett skrivtekniskt problem väljer jag 

alltså istället att i möjligaste mån tala om exempelvis ”personen som lider av anorexi” eller 

liknande.  

2.5 Ett genusperspektiv på anorexi 
I följande avsnitt ämnar jag diskutera de socialt inriktade teoretiker som inspirerat min egen 

förståelsemodell och i uppsatsen bidrar med ett feministiskt perspektiv.  

Susan Bordo, professor i engelska och Women´s studies, menar att ett sjukdomsfokus på 

anorexi döljer erkännandet av att det handlar om reproduktionen av genus och att inga klara och 

distinkta gränser mellan ”normala” och ”patologiska” medlemmar av ett samhälle existerar.22 

Med sin socialt och samhälleligt inriktade förståelsemodell menar Bordo istället att anorexi inte 

går att särskilja från resten av samhället utan utgör en extrem av den kontext vi alla befinner oss 

i. I jämförelse med den multifaktoriella modell jag redogör för nedan talar Bordo om personen 

som lider av anorexi som förkroppsligande en smärtsam och nedbrytande psykologisk kamp 

karakteristisk för den nutida kvinnan vars situation är en där en konstellation av sociala, 

ekonomiska och psykologiska faktorer samverkar för att konstituera en generation kvinnor som 

känner sig konstant otillräckliga, skäms över sina behov och är osäkra på sitt 

existensberättigande såvida de inte transformerar sig till bättre och mer värdiga individer (läs: 

utan behov och kropp).23 Vi kan alltså inte förstå anorexi enbart utifrån en medicinsk modell 

utan måste se tillståndet utifrån ett medvetande om de lager av kulturell påverkan som finns 

frusna däri.24 

Bordo talar om två bärande aspekter när det gäller det feministiska perspektivet på anorexi: 

först och främst om vikten att ta personen som lider av problematiken på allvar och vidare om 

nödvändigheten av en strukturell analys. Dessa faktorer leder den feministiska analysen vidare 

till att utforska sjukdomssymptom som de så kallade perceptuella störningarna och kognitiva 

dysfunktioner hos den drabbade. Dessa kan enligt Bordo ses som fönster som öppnas mot 

problem i samhället snarare än att härledas till den drabbades störda uppfattningsförmåga. 25 

Antagandet har varit att om en kvinna som lider av anorexi uppfattar sin kropp som för stor och 

att hon måste bli smalare för att bli lyckad har detta varit ett exempel på felaktigt resonerande 

som måste korrigeras. Ur det feministiska/kulturella perspektiv som beskrivs av Bordo ses denna 

tolkning som ett ignorerande av det faktiska samhällsklimat där det slanka kroppsidealet likställs 

                                                
22 Bordo, 2003, s. 186. 
23 Ibid.,  s. 47. 
24 Ibid., s. 67. 
25 Ibid., s. 54ff. 
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med kompetens, självkontroll och intelligens.26 Bristande självkänsla, perfektionistiska 

personlighetsdrag och svagheter i autonomi är några av de faktorer som brukar omtalas som 

bidragande vid producerandet av störningen hos en individ. Dessa är enligt Bordo inte 

ovidkommande när det gäller att definiera vilka individer som är mest sårbara för ätstörningar – 

däremot menar hon att man kan tala om en generell tendens bland kvinnor till överdriven kritik 

av den egna kroppen och avsaknad av hög självkänsla. Istället för att dra slutsatsen att en 

majoritet av dessa lider av en störning talar Bordo om att detta är ett uttryck för upplevelsen av 

att vara kvinna idag. På så sätt blir många av de ”felaktiga tankesätt” som associeras med anorexi 

i själva verket riktiga beskrivningar av den kulturella kontexten. Denna har personen som lider 

av anorexi lärt sig allt för väl att tolka och kan enligt detta synsätt ses som en bärare av några av 

vår kulturs stora problemområden.27 

Tankegången om det konstruerade i sjukdomsbegreppet är genomgående i det 

teoretiserande kring anorexi som gjorts från feministiskt håll. Psykologilektorn Helen Malson 

diskuterar i The Thin Woman. Feminism, post-structuralism and the social psychology of 

anorexia nervosa hur även den diskursiva konstruktionen av femininitet är relevant för 

förståelsen av hur anorexi utvecklats och kommit att placeras inom en medicinsk och 

psykologisk diskurs.28 Kvinnlighet och sjuklighet menar Malson är kulturellt förknippade med 

varandra genom att det avvikande sätts i samband med femininitet och objektet ”anorexia 

nervosa” konstituerades i slutet av 1800-talet genom de (medicinska) diskursiva praktiker som 

definierade och behandlade fenomenet. Anorexi är alltså enligt Malson inte något givet som 

existerar oberoende av den medicinska diskursen och det är därför ingen mening med att söka 

efter orsaker till tillståndet hos den faktiska kroppen.  

Det sociala och samhälleligt/strukturellt inriktade perspektiv som även Malson ansluter sig till 

delas också av litteraturvetaren Nina Björk och filosofie doktor i litteraturvetenskap Naomi 

Wolf. I Sireners sång. Tankar kring modernitet och kön omskriver Björk ätstörningar som en 

normal del av kvinnlighetskonstruktionen i vår kultur.29 Direkt inspirerad av Bordo menar hon 

personen som lider av anorexi övertar en kulturell könskonflikt och förvandlar denna till en 

individuell kamp. I likhet med Björk talar Wolf om bantning som ”kvintessensen i vår tids 

                                                
26 Jfr Malson som kontrasterar antagandet att en störd kroppsuppfattning är en definierande karakteristik för anorexi 
mot flertalet studier som visar att detta är vanligt förekommande även bland ”friska” kvinnor. Därmed utgör detta 
enligt Malson inte en skiljelinje mellan ”normala” och ”patologiska” medlemmar av ett samhälle utan är snarast ett 
uttryck för en gemensam upplevelse hos kvinnor idag (Malson, Helen, 1998. The Thin Woman. Feminism, post-
structuralism and the social psychology of anorexia nervosa. London: Routledge, s. 83f.). 
27 Bordo, 2003, s. 60. 
28 Malson, 1998, s. 47ff. 
29 Björk, Nina, 2002, Sireners sång. Tankar kring modernitet och kön. Stockholm: Wahlström & Widstrand, s. 220. 
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kvinnlighet”.30 I hennes politiska analys är anorexi inte en privat angelägenhet utan snarast ett 

resultat av den konflikt som uppstått när kvinnor officiellt fått tillträde till männens sfär men inte 

till den ”manliga” makten. Ju mer självständiga kvinnor blir, desto mer osäkerhet uppmanas vi 

att känna inför våra egna kroppar, menar Wolf.31 På så sätt säkerställs att kvinnan fortsätter att 

utgöra en avvikelse.  

Något i kontrast mot dessa tolkningssätt för läkaren och leg. psykoterapeut Barbro 

Thurfjell en diskussion kring det faktum att det under senare år blivit vanligare att betrakta 

ätstörningarnas uppkomst som ett samspel av olika faktorer där individen kan uppvisa en 

biologisk och/eller psykologisk sårbarhet. Detta förklarar dock inte varför just flickor skulle vara 

extra sårbara och Thurfjell menar att vi kan räkna med framväxten av allt mer avancerade 

biologiska förklaringar som behandlar särskilt unga kvinnors sårbarhet för svält.32 Denna högst 

individualiserade förklaringsmodell som redogörs för av Thurfjell menar att om detta bekräftas 

kan det fungera som ett kraftfullt argument att arbeta mot det kulturella tryck som finns på 

flickor att banta. 

Ett påpekande som jag anser bör göras i anslutning till detta är vikten av att särhålla så kallade 

primära och sekundära faktorer som verkar bidragande till och upprätthållande på anorexins 

förekomst. Svälten i sig får naturligtvis återverkningar på den fysiska kroppen och det minskade 

näringsintaget kan leda bl.a. till klinisk depression och nedstämdhet.33 I en numera berömd 

studie som genomfördes 1950, The Minnesota Starvation Study, undersöktes den effekt ett 

strängt återhållet födointag under sex månader hade på en grupp friska unga män. Dessa 

förlorade ungefärligen en fjärdedel av sin ursprungliga kroppsvikt och kom att uppvisa många av 

de symptom som brukar betraktas som typiska för patienter med anorexi, såsom starkt 

tvångsmässigt beteende, ritualistiskt ätande, depression och humörsvängningar.34 Dessa 

implikationer tycks vara gemensamma för människor med en begränsad näringstillförsel och kan 

alltså en ses som en konsekvens av svälten/anorexin snarare än en orsak till dess uppkomst. För 

att återvända till Malsons tanke om att anorexi inte existerar oberoende av den medicinska 

diskursen, vilket kan tyckas vara ett kontroversiellt uttalande, vill jag än en gång påpeka vikten 

av att särhålla utlösande och vidmakthållande faktorer. De fysiska symptom som följer på 

svälten försvinner naturligtvis inte för att de placeras i en annan diskurs eller för att anorexin 

                                                
30 Wolf, Naomi, 1996, Skönhetsmyten, Hur föreställningar om skönhet används mot kvinnor. Stockholm: 
Bokförlaget Natur och Kultur, s. 197. 
31 Ibid., s. 194. 
32 Thurfjell, Barbro, 2003. ”Varför flickor? Kön, normer och ätstörningar” i Birgitta Meurling (red.): Varför flickor? 
Ideal, självbilder och ätstörningar. Lund: Studentlitteratur, s. 134f. 
33 Clinton och Norring, 2002, s. 32f. 
34 Palmer, Bob, 2000. Helping People with Eating Disorders. A Clinical Guide to Assessment and Treatment.  
Chichester: Wiley, s. 42f.  
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dekonstrueras i enlighet med en konstruktivistisk förståelsemodell. Detta är inte vad heller vad 

Malson avser - tvärtom anser hon att dessa i allra högsta grad måste tas på allvar.35 Däremot är 

det intressant att reflektera över i vilken grad upprätthållande faktorer kommit att utgöra en del i 

orsaksförklaringen.  

2.6 Forskning om ätstörningar ur ett behandlingsperspektiv  
Om ämnet ätstörningar med ett mer specifikt fokus på anorexi finns naturligtvis oerhörda 

mängder litteratur. Det mer uttalat feministiska perspektivet på ämnet finns dock i ytterst 

begränsad utsträckning i den gängse litteraturfåran, med vilken avses medicinsk- och 

behandlingsinriktad litteratur. Att notera är att denna oftast talar om olika metoder av behandling 

samt hur behandlaren bör förhålla sig till och betrakta problematiken; dock saknas i stort mer 

empiriska studier av hur detta förhållningssätt i praktiken ser ut från vårdgivarens sida.  Även 

närbesläktade studier har varit svårfunna och min uppfattning är att området inte utforskats i 

någon större utsträckning. Gällande mer biologiskt/somatiskt inriktad litteratur kommer jag inte 

att redogöra för någon sådan här då jag inte förhåller mig närmare till de specifika 

förklaringsmodellerna och därmed inte heller anser det vara relevant för uppsatsen med en sådan 

redogörelse. Detsamma gäller självbiografisk litteratur som jag också valt bort eftersom mitt 

fokus ligger på de som arbetar professionellt med problematiken. 

Den forskning jag kommer att förhålla mig till utgörs delvis av litteratur som riktar sig till 

behandlare och människor inom vården; något som är relevant för förståelsen av vårdens tänkta 

uppbyggnad och utformning. Undantaget är en uppsats från Vårdhögskolan i Göteborg där 

sjukgymnaster intervjuats om sin syn på anorexi och bulimi.36 Vad som framkom var att 

tänkandet kring dessa tillstånd inte är enhetligt samt att den samstämmighet som trots allt 

förekom hos informanterna rörde uppfattningen om multifaktoriella orsaksförklaringar. En del av 

informanterna angav mer specifikt som orsak till ätstörningarnas uppkomst rådande 

skönhetsideal som påverkar idag och vissa talade även om kvinnors förändrade och 

motsägelsefulla roller i samhället.37 En relativt självklar medvetenhet om bidragande sociala och 

kulturella faktorer blir här tydlig och detta kan sägas vara representativt även för de 

förklaringsmodeller som konsekvent presenteras i den mer behandlingsinriktade litteraturen. 

David Clinton, Ingemar Engström och Claes Norring talar om ätstörningarnas komplexa etiologi 

där det inte går att tala om endast en orsak utan där biologiska, psykologiska och sociokulturella 

                                                
35 Malson, 1998, s. 98. 
36 Broberg, Malin och Elmberg, Karin, 1995. Professionellas syn på anorexi och bulimi samt hur de uppfattar 
sjukgymnastens roll i behandlingen, Vårdhögskolan i Göteborg: examensarbete 10 poäng på 
Sjukgymnastikprogrammet. 
37 Ibid., s. 13f. 
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faktorer samspelar vid uppkomst och vidmakthållande.38 Författarna påpekar även det som ofta 

sägs i samband med orsaksdiskussionen; att bilden är långt ifrån komplett och att det fortfarande 

är mycket vi inte vet om ätstörningarnas uppkomstorsaker och utveckling. Att behandla anorexi 

kan göras på olika sätt, exempelvis genom psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, familjeterapi 

eller olika former av grupp- eller kroppsinriktad behandling, antidepressiv medicinering eller i 

svåra fall slutenvårdsbehandling. Dock vet man fortfarande inte varför vissa patienter blir bättre 

av en behandling medan den är verkningslös på andra.39 

Även psykiatrikern Bob Palmer redogör för bland andra biologiska, psykologiska och 

sociala förklaringsorsaker. Han menar dock att även fast olika teorier är nödvändiga för att 

förklara uppkomsten av ätstörningar och anorexi bör ett snarast pliktskyldigt hänvisande till 

denna multifaktoriella förklaringsmodell inte automatiskt ses som ett slut på diskussionen utan 

istället leda oss vidare på nya vägar för att närma oss en förståelse för hur en person med 

ätstörningar bäst kan förstås och hjälpas.40 Detta påpekande anser jag vara viktigt och det är här 

jag placerar in mig och ämnar fortsätta diskussionen. 

2.7 Sammanfattande forskning och exempel på kontrasterande perspektiv 
I ovan nämnda Ett liv av vikt (som ju varit vägledande för mycken forskning) behandlas dessa 

komponenter och orsaker sägs finnas både på ett personligt och samhälleligt plan.41 Här sägs det 

handla om vem man är som person vilket inkluderar både personlighetsmässiga drag, 

fysiologiska förutsättningar och den mer psykoanalytiska komponenten som utgörs av ens tidiga 

relationsupplevelser. Samhälleliga normer och attityder behandlas också som bidragande. Att 

dessa orsaksfaktorer erkänns betyder dock inte att maktaspekten eller genusperspektivet berörs – 

dessa döljs snarare genom att tala om att en ”person med osäker identitet” kan reagera genom att 

i en besvärlig situation fokusera på mat och vikt ”för att ’bli någon’”.42 Samtidigt nämns ”att 

vara kvinna” som en sårbarhet vilket formar en för ätstörningar ”mottaglig individ”43, men i 

diskussion om varför en kvinna konstituerar en sådan mottaglig individ förbises maktaspekten 

helt och tyngdvikten till förklaringen läggs på kvinnors skilda biologi.44 Stor vikt läggs även vid 

                                                
38 Clinton, David, Engström, Ingemar och Norring, Claes, ”Uppkomst och utveckling av ätstörningar: ett 
multifaktoriellt synsätt i David Clinton och Claes Norring, 2002. Ätstörningar. Bakgrund och aktuella 
behandlingsmetoder.  Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, s. 67ff. 
39 Ibid., s. 246. 
40 Palmer, 2000, s. 40ff. 
41 Ett liv av vikt - Regeringsuppdrag om anorexi/bulimi, 1993. Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, s. 38.   
42 Ibid., s. 38. 
43 Ibid., s. 38. 
44 Ibid., s. 40f. 
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den genetiska dispositionen där rapporten lyfter fram att det finns forskare som menar att 

samband kan finnas mellan ätstörningar och en försvagad empatiförmåga.45  

Här vill jag framhålla det oreflekterade i att tala om en sådan försvagning utan att varken 

lyfta fram vad som i sammanhanget definierar empati eller resonera kring de sociala 

föreställningar som omgärdar begreppet och gjort det till något signifikativt för ”kvinnlighet”. 

Ett närbesläktat resonemang förs av filosofie doktor i psykologi Juliska Kansi som i sin 

avhandling bl.a. driver tesen att låg självkänsla och narcissism har ett centralt samband med ett 

stört ätbeteende (i Kansis avhandling inte nödvändigtvis samma sak som en ätstörning).46 Med 

narcissism avses att behandla den egna kroppen på samma sätt som ett sexuellt objekt vanligtvis 

behandlas och Kansis diskussion förs i relation till en person  som är beroende av andras 

godkännande vilket resulterar i ”greed for excessive admiration”.47 Flickor som lider av 

ätstörningar beskrivs som ”trying to impress others with their appearence and gaining approval 

from others through their looks”48 men inget vidare resonemang kring upptagenheten av den 

egna kroppen förs. 

Som ett kontrasterande till detta tänkande vill jag här ta upp professorn i Political Science 

Iris Marion Young som är en av dem som resonerat kring hur kvinnor lär sig att förhålla sig till 

sina kroppar. Hon menar att den kvinnliga kroppen bli självrefererande genom att en kvinna 

kommer att uppfatta de egna kroppsrörelserna som granskade och iakttagna. Hennes sociala vara 

är alltså bestämt av att hon är objekt för någon annans blick.49 Youngs slutsats blir att kvinnor 

blir fysiskt handikappande i ett sexistiskt samhälle. Kvinnans situation är en där hon ständigt får 

vara beredd på att ses som endast kropp och att denna objektiverande blick är både reglerande 

och kontrollerande.50 Detta tänkande erbjuder således ett något annorlunda perspektiv på den 

narcissism som omtalas av Kansi och är här menat att fungera illustrativt för hur en situation kan 

uppfattas olika beroende på om ett genusperspektiv appliceras eller inte. 

 

                                                
45 Ibid., s. 46. 
46 Kansi, Juliska, 2003. Eating problems and the self-concept: The body as a mirror of the mind? Edsbruk: 
Akademitryck AB. Avhandling, Psykologiska Institutionen, SU. 
47 Ibid., s. 25. 
48 Ibid., s. 27. 
49 Young, Iris Marion, 2002. ”Att kasta tjejkast. Den kvinnliga kroppens uttryck, rörelser och rumslighet. En 
fenomenologi.” i Iris Marion Young: Att kasta tjejkast. Texter om feminism och rättvisa. Stockholm: Atlas, s. 268. 
50 Ibid., s. 275.  
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3. Material och metod 

3.1 Empiri och tillvägagångssätt 
För att kunna besvara frågan om hur företrädare för den specialiserade vården ser på 

problematiken med anorexi genomförde jag fyra semistrukturerade intervjuer.51 Eftersom jag 

eftersökt ett synsätt på problematiken var denna kvalitativa undersökningsform väl lämpad. Alla 

mina respondenter arbetar på samma specialenhet för ätstörningsvård och intervjuerna har 

genomförts med tillstånd från enhetens sektionschef. Enheten valdes ut av mig som en bland 

flera möjliga då jag är personlig bekant med en dem som senare kom att bli en av mina 

respondenter. I inledningsskedet av denna uppsats kontaktade jag denna person och det är vidare 

därigenom som urvalet av övriga tre respondenter har skett. Hur detta indirekta urval har 

påverkat intervjuerna är naturligtvis svårt att med säkerhet svara på. En möjlighet finns att 

respondenterna som valts ut gjorts så för att de bedömts vara ”extra representativa” för enheten. 

Eftersom mitt syfte med uppsatsen inte är att analysera själva enheten utan att ta tillvara några av 

de professionella röster som hörs bedömer jag dock att ”representativiteten” hos respondenterna 

är av mindre vikt. Då alla uttryckt en positiv inställning till att delta i intervjuerna kan man 

möjligen spekulera i om dessa var personer som skulle ansett det värdefullt att delta även om 

förfrågan kommit från annat håll och att urvalsmetoden därmed inte haft någon avgörande 

skillnad på deltagande respondenter. Jag hade även angett kriterier vid urvalet i form av att jag 

ville att intervjupersonerna skulle ha arbetat med ätstörningsvård i minst arton månader vilket jag 

bedömde skulle säkerställa ett visst mått av erfarenhet hos respondenterna samt att jag önskade 

att dessa mellan sig skulle ha olika former av patientkontakt. En positiv aspekt av 

urvalsprocessen var således att jag fick tillgång till en värdefull spridning gällande 

respondenternas yrkesroller. Detta bedömde jag som eftersträvansvärt då jag antog att 

intervjupersonens professionella bakgrund kunde påverka svaren som gavs, något som även 

kommer att beröras i analysen, och att det insamlade materialet skulle bli mer mångfacetterat och 

erbjuda fler tolkningsmöjligheter om inte alla respondenter hade samma typ av utbildning.52 Med 

detta följer att jag inte heller avser att göra några generaliseringar gällande vare sig 

ätstörningsvård eller anställda inom denna sektor. De informanter som bidragit med sina 

kunskaper och olika förståelser är inte heller analyserade som individer utan med fokus på vad 

deras uttalanden kan generera för vidare dialog. Mitt arbete i stort är menat att ses som 

grundforskning och som ett inlägg i ett tvärvetenskapligt samtal. 
                                                
51 Med semistrukturerade avses här vad som av Steinar Kvale, professor i pedagogisk psykologi, beskrivs som 
”varken ett öppet samtal eller ett strängt formulerat frågeformulär” där intervjun struktureras kring teman och 
eventuella underfrågor till dessa. Kvale, Steinar, 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 
s. 32.  
52 Se bilaga 1 för information om informanternas yrkestillhörigheter och arbetserfarenhet. 
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Intervjuerna i sig var ca en timme långa och genomfördes i samtliga fall på respondentens 

arbetsplats. Dessa inleddes genom att intervjuperson fick ta del ett informationsbrev där jag 

presenterade de etiska riktlinjer som jag ämnat följa i arbetet och där bland annat löftet om 

konfidentialitet behandlats.53 Alla respondenter gav dessutom innan intervjun sitt aktiva 

samtycke till att samtalet spelades in på band. Vid intervjuerna användes en frågeguide jag 

utarbetat vilken till största del utgjordes av teman som valts ut med utgångspunkt i den teoretiska 

litteratur jag förhåller mig till.54 Liknande frågor har ställts till alla informanter även om dessa 

med hänsyn till den individuella situation varje intervju utgör har uttrycks på skiftande sätt och 

med individuellt anpassade följdfrågor.  Transkriberingen av intervjuerna har sedan skett 

ordagrant och i sin helhet. Citaten som anges i texten är också ordagranna – med reservation för 

ett fåtal fall då ett eller två ord bytts ut för att könsneutralisera uttalandena och på detta sätt göra 

mitt bästa för att följa löftet om anonymitet. Detta anges då genom parenteser kring 

förändringarna. Meningen är i samtliga citat oförändrade.  

I en av intervjuerna har tekniken svikit och uppskattningsvis tjugo minuter av intervjun 

saknas på inspelningen. I detta fall var den sammanfattning som gjorts efter varje intervju extra 

viktig för att behålla en helhetsbild av intervjun. Det som saknas på bandet har endast 

rekonstruerats som en skriftlig sammanfattning av de teman som under tiden berördes, men har 

inte kompenserats på annat sätt då intervjun i sin transkriberade form redan gav uppslag till fler 

infallsvinklar än jag kan hantera inom ramen för denna uppsats. De teman som inte fastande på 

bandet har inte heller använts i analysen. 

3.2 Analysmetod 
I avsnittet ovan om diagnostisering redogjorde jag för min positionering att ”friskt” och ”sjukt” 

utgör kulturbundna begrepp som inte kan förstås utanför sin kontext. Enligt utgångspunkten för 

denna uppsats är således detsamma gällande begreppet ”anorexia nervosa”. Då mitt syfte med 

denna uppsats är att undersöka vårdpersonalens syn på anorexi har jag vid analysen av mitt 

empiriska material utgått ifrån att detta inte är en given problemkategori utan har istället sökt 

efter respondenternas definition av problemet. Detta analytiska tillvägagångssätt är direkt 

inspirerat av vad Carol Lee Bacchi benämnt som What’s the problem?-modellen. Enligt detta 

praktiska angreppssätt ställs en serie frågor till materialet vilka i fallet med denna uppsats ser ut 

enligt följande: 

-  Vad framställs i intervjumaterialet som problemet med anorexi? 

-  Vilka antaganden och förförståelser är underliggande för denna föreställning? 

                                                
53 Se bilaga 3. Dessa utformades med inspiration av Kvale, s. 106ff.  
54 Se bilaga 4.  
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- Vilka effekter produceras genom föreställningen? Vem gynnas av denna? 

- Vad lämnas oproblematiserat i föreställningen? 

- Vad skulle följderna kunna bli om föreställningen om problemet sett annorlunda ut?55 

Enligt denna konstruktivistiska angreppsmodell bör ett problem inte förstås som existerande 

oberoende av hur det representeras eller omtalas. Tvärtom bör problembeskrivningen förstås som 

en tolkning vilken innefattar bedömningar och val. På detta sätt kommer tolkningarna även att 

utgöra ingripanden i den omgivning som sedan producerar vidare rekommendationer för hur 

problemet bör åtgärdas.56 I och med denna tanke om att det teoretiska förhållningssättet styr det 

praktiska anser jag denna analysmodell värdefull att applicera på ett ämne som detta, där vårdens 

synsätt på ett problem står i fokus. Eftersom min ambition är att placera in mig i ett 

tvärvetenskapligt samtal är den hållning som Bacchi presenterar, vilken erbjuder rum för olika 

problemkonstruktioner och inbjuder till diskussion mellan dessa, ett fruktbart sätt att ta sig an 

min empiri och frågeställning. 

I analysen blandas teori och empiri. Bacchis praktiska tillvägagångssätt i form av de fem 

frågekategorierna har fungerat vägledande när jag tagit mig an analysmaterialet. De har utgjort 

en stomme för hur jag begripliggjort materialet och har varit behjälpliga gällande att urskilja en 

problemkonstruktion och ett synsätt på anorexi. Analysen är dock inte strukturerad i exakt 

enlighet med de fem kategorierna. De två första delarna av analysen, Vad är problemet? och 

”Alltihop kan det väl vara”, följer de två första punkterna i Bacchis modell och har även en mer 

empiriskt redogörande karaktär. Avsnitten som följer på dessa  är i större utsträckning teoretiskt 

integrerade och syftar till att fördjupa analysen. Dessa är dock formulerade med inspiration från 

de övriga frågorna hos Bacchi – till vilka jag återvänder i en avslutande sammanfattning.  

3.2 Förförståelse och angreppssätt 
Denna uppsats är en delvis påverkad av min egen nära upplevelse av anorexi och 

ätstörningsvård. Initialt var detta något jag hade som tanke att förhålla mig till i möjligaste mån 

endast som en personlig påminnelse om varför jag valt att arbeta med detta ämne. Ju längre 

arbetet fortskred desto mer kom jag dock att omformulera denna intention. I mötet med mina 

teoretiker – och här tänker jag främst på Susan Bordo och Helen Malson vilka jag återkommer 

                                                
55 Jfr. Bacchis frågeformuleringar i Bacchi, Carol Lee, 2001. Women, policy and politics. The construction of policy 
problems. London: Sage Publications, s. 12f. Dessa är något svåröversatta och för läsarens bekvämlighet redogör jag 
därför för hur dessa formulerats av Bacchi på engelska:  
- What is the problem represented to be? 
- What presuppositions or assumptions underlie this representation? 
- What effects are produced by this representation? Who is likely to benefit from this representation? 
- What is left unproblematic in this representation? 
- How would responses differ if the ’problem’ were thought about or represented differently? 
56 Ibid., s. 1f. 
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till nedan – befästes tanken om att inte skapa en klyfta mellan ”anorektikern” och 

”feministteoretikern” som för hennes talan i en feministisk diskurs.57 För arbetets del innebar det 

att jag valde att aktivt integrera min egen förförståelse i form av att denna medvetandegjordes. 

Socionomen Viveca Enander har diskuterat kring förförståelsens eventuella begränsande verkan 

i Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess.58 I värsta fall, menar hon, kan 

denna fungera som sanningsgörare för de egna befintliga föreställningarna kring något. Jag har 

velat undvika detta genom att förhålla mig till min förförståelse på så sätt att jag fört en 

kontinuerlig dialog med mig själv där jag inventerat mina tankar, föreställningar och känslor 

under arbetet. Den logiska följden av detta är att mitt empiriska angreppssätt därmed är ett 

grundat i vad som av Karin Widerberg beskrivs som närhet som utgångspunkt och erfarenhet 

som den ”’plats’ där denna närhet kan hämta sin näring”59. I och med detta ansluter jag mig till 

den feministiska kunskapsproduktion som ifrågasätter den positivistiska vetenskapstraditionen 

med en skenbart neutral forskare. Att materialet under processens gång ”brutit sig loss”60 från 

mina initiala antaganden och mina egna resultat ständigt förvånat mig ser jag som en indikation 

på att en giltig forskningsprocess tagit plats. 

Att som feministisk forskare ange sitt forskningsperspektiv innebär med nödvändighet 

även att forskningen blir politisk och denna typ av vetenskapande har länge behövt stå till svars 

för att inte leva upp till kraven på den avsedda objektiviteten vilken varit dominerande inom 

medicinsk forskning.61 Jag har i denna uppsats vidare inspirerats av biologen och 

vetenskapsteoretikern Donna Haraways tänkande om att feminismen inte behöver en 

objektivitetsdoktrin som inte kan hållas ansvarig för någonting. Den tes hon för fram om situerad 

kunskap syftar tvärtom till att föra in ett situerat seende i kunskapsproduktionen istället för en 

neutralitet som riskerar att inte leva upp till ordets betydelse.62 Haraway menar att feministisk 

objektivitet är en kroppsliggjord sådan där den producerade kunskapen är partikulär och specifik 

och kan kallas objektiv just eftersom denna inte lovar transparens  utan istället kan hållas 

ansvarig för hur saker uppfattas. Jag gör därmed inte anspråk på att producera en heltäckande 

”sanningsteori” utan har snarare velat gräva där jag står och har som diskuterats ovan arbetat 

med att medvetandegöra och förhålla mig till mig egen förförståelse.  

                                                
57 Jfr. den genomgående tanken hos Bordo om anorexi som en extrem av den kontext vi alla befinner oss i, se nedan.  
58 Holmberg, Carin och Enander, Viveca, 2004. Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess. 
Ystad: Kabusa Böcker, s. 49. 
59 Widerberg, Karin, 1995. Kunskapens kön: minnen, reflektioner och teori. Stockholm: Norstedts, s. 122. 
60 Jfr. Holmberg, Carin, 2004. Det kallas kärlek. Stockholm: Alfabeta Bokförlag AB, s. 92. 
61 Forssén, Annika, 2004.”Feminism och medicinsk vetenskap – en provokativ berättelse” i Birgitta Hovelius och 
Eva E. Johansson (red.): Kropp och genus i medicinen. Lund: Studentlitteratur, s. 87-95. 
62 Haraway, Donna, 1991.”Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Priviledge of a Partial 
Perspective i Donna Haraway: Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. London: Routledge, s. 
183-202. 
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Inför och under arbetet med intervjuerna kom denna förförståelse att bli en viktig del i hur 

dessa utformades. Eftersom en av intervjupersonerna kände till min personliga erfarenhet av 

ätstörningsvård valde jag att även i mötet med de övriga delge denna. Jag var mycket osäker 

innan på hur detta skulle komma att mottas och påverka intervjusituationen, främst eftersom jag 

var medveten om att detta skulle kunna ha en hämmande effekt på samtalet och respondentens 

uttalanden. Detta torde också ha påverkat intervjuerna på flera sätt, bland annat i något fall då jag 

eventuellt inte kommit mig för att ställa en följdfråga då jag trott mig redan veta vad som åsyftats 

alternativt att respondenten kan ha utgått ifrån att jag redan känt till vad som menats. Detta är 

dock spekulationer. Den intervjuperson jag kände sedan innan var den jag förhöll mig mest 

distanserad till vilket jag upplevde som nödvändigt. Detta var också den första intervjun jag 

genomförde vilket även kan ha påverkat min egen förmåga att exempelvis ställa följdfrågor. I de 

andra fallen upplevde jag att den effekt min personliga erfarenhet hade på samtalen var att dessa 

kom att anta en avspänd atmosfär. I inget fall upplevde jag detta som negativt. Snarast fick jag 

möjlighet att anta en forskarroll som inte bemängts med en onödig makthierarki från någons 

sida. Vilken inverkan det kan ha haft på respondenternas uttalanden att jag var där i egenskap av 

genusstudent är naturligtvis svårt att avgöra - dock är det inte min upplevelse att dessa hämmats 

av någon politisk korrekthet. 

Under intervjuernas gång har jag således gradvis själv förvandlats till en del av analysen i 

och med det bemötande jag erhållit. Detta var inte min initiala avsikt men visade sig vara 

omöjligt att inte förhålla mig till. Vad detta innebär är att analysen av respondenternas synsätt på 

anorexi delvis influerats av den öppenhet dessa visat mot mig som forskare och individ (detta 

berörs även i den avslutande diskussionen). Detta har också resulterat i att jag betraktar mina 

intervjuer inte enbart som text och utskrifter utan som samtal.  
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4. Analys 

4.1 Vad som skedde i mötet med informanterna 
Ett av mina syften med den här uppsatsen när den fortfarande befann sig på tankestadiet var att 

förutom att undersöka vårdgivares syn på anorexi även inkludera deras syn på den anorektiska 

flickan/kvinnan. Innan intervjuerna genomfördes hade jag dock bestämt mig för att utesluta 

denna undersökningskategori; detta med avsikt att inte återskapa ”den anorektiska flickan” som 

en enhetlig kategori och även då jag bedömde det som allt för svårt att ställa frågor kring detta 

givet min egen erfarenhet och av rädsla för att göra respondenterna obekväma. Frågeguiden är 

inte heller konstruerad för att inkludera frågor rörande denna specifika syftesformulering.  

 När jag nu står i begrepp att redogöra för mina intervjuer och presentera min analys 

finner jag, än en gång stödd på mina teoretiker, att det är omöjligt att inte ta hänsyn till det 

bemötande jag erhållit av informanterna när jag i min forskarroll även plötsligt suttit framför 

dem som just denna flicka/kvinna (var placerar man sig när man är 28?). Då jag anser att 

anorexin inte kan skiljas från sin bärare blir detta betydelsefullt även om frågeställningen 

fortfarande bara är koncentrerad till synen på anorexi. Analysen kommer alltså således att 

inkludera ett mått av de mellanmänskliga möten som tagit plats, något som kommer att beröras 

nedan i den avslutande diskussionen. 

 Som nämnts betonar Susan Bordo vikten av att forskaren tar personen som lider av 

problematiken på allvar. Med detta kan naturligtvis avses flera aspekter och även om jag är böjd 

åt att tolka henne som att det är en lyhördhet inför personens specifika budskap hon avser finns 

som en reflektion hos mig hur mina intervjupersoner bemött och svarat mig när de fått vetskap 

om min bakgrund. Detta upplevde jag som mycket respektfullt och entusiastiskt inför valet att 

företa mig denna uppsats. Öppenheten hos informanterna inför det tvärvetenskapliga samtal som 

tog plats kommer även diskuteras nedan.  

4.2 Vad är problemet?  
Att söka en problemformulering i det empiriska material som utgörs av intervjuerna har i fallet 

med de respondenter som direkt ombetts ge sin personliga definition av anorexi (vilket varit alla 

utom en) initialt inneburit en hänvisning till den problematik som beskrivs och definierar 

anorexia nervosa enligt diagnossystemet DSM-IV. Systemet betonar här viktens och 

kroppsformens centrala betydelse för självkänslan hos patienten samt den kraftiga rädsla för 

viktuppgång som betraktas som signifikativ för tillståndet. Bakomliggande orsaksförklaringar 

berörs inte. Den fjärde respondenten tillfrågades inte direkt om en definition. I det fallet är det 
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”svälten” som omtalas och problematiseras genom intervjun och problemdefinitionen framstår 

initialt som fokuserad på de kroppsliga symptomen.  

Samma respondent hänvisade till att anorexin kan botas genom att patienten börjar äta 

igen. Detta skulle kunna tyda på en väldigt individualiserad problemdefinition men intressant i 

framställningen är att det i samma mening hänvisas till att man genom att ta sig ur sin svält kan 

börja arbeta med de bakomliggande orsaksfaktorerna: 

Det är bara att börja äta så kommer man ur sin svält och kan börja jobba med det som kanske ligger 
bakom. (Intervju 2) 

Indirekt följer ur detta att svälten kommer att utgöra ett symptom snarare än problemets rot. Ett 

liknande synsätt på det symptomatiska i svälttillståndet är genomgående hos alla respondenter. 

Dock kan det hos samma respondent finnas motsägelsefulla uttalanden och/eller svårigheter att 

formulera vad anorexi innebär. Samtliga som refererat till DSM-systemet för en definition av 

anorexi problematiserade omedelbart detta. Två av respondenterna hänvisade till svårigheterna 

med snäva diagnoskriterier vilka de ansåg utgjorde artificiella gränsdragningar som inte säger 

något om de olika gradskillnader som existerar inom den diagnostiserade patientgruppen.63 

Diagnosens egentliga funktion angavs av en av respondenterna som att 

sjukvårdssystemet på något sätt behöver de här diagnoserna för att säga att ”det här är en person som 
har en sådan här sjukdom där det allmänna systemet i samhället berättigar till behandling”. (Intervju 
1) 

En respondent urskiljde tre tydliga och specifika typer av anorexi vilka skiljde sig åt gällande 

bakomliggande orsaksförklaringar och samtliga respondenter uttryckte även att det i alla de 

specifika fallen förelåg individuella orsaksförklaringar. 

Att lyssna till dessa olika röster om vad anorexi konstitueras av innebär att förhålla sig till 

motsägelsefulla uttalanden, både mellan respondenterna och hos en och samma person. Att 

DSM-systemets kriterier är så självklart förekommande som utgångspunkt i intervjuerna 

samtidigt som dessa problematiseras kan indikera flertalet saker. En hänvisning till dessa kan 

vara respondenternas sätt att tillhandahålla grundläggande information till mig. Det kan också 

vara ett sätt att förhålla sig till vad Johannisson omtalar som vetenskapen som en typ av 

Foucaultiansk maktfaktor i och med att detta etablerade diagnossystem erbjuder en möjlighet att 

definiera ett tillstånd som utgörs av så många olika komponenter. Jag tolkar hänvisningen som 

att det inte råder någon konsensus kring vad anorexi de facto är men att denna referens samtidigt 

är nödvändig då den möjliggör för vården att existera i sin nuvarande form. Hos respondenterna 

själva verkar förståelsen dock inbegripa vad som en av dem refererade till som en del i 

                                                
63 Jfr. Clinton och Norring, 2002, s. 39, vilka menar att ätstörningsdiagnoser kan överbetona små, men 
betydelsefulla, skillnader mellan olika ätstörningar samt underbetona gemensamma karaktäristika. Respondenterna 
menar alltså i det här fallet att det är skillnaderna inom patientgruppen som underbetonas.  
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någon form av odefinierad psykisk ohälsa som man kanske inte kan konkretisera riktigt… och ett sätt 
som verkar passa väldigt väl nu för tiden är att man förlägger det till sin kropp istället. (Intervju 3) 

Ovanstående indikerar ett synsätt på anorexi som konstruerat, något som korrelerar med  

Johannissons teoretiserande kring sjukdomskonstruktionen som verksam och skiftande i det 

historiska rummet. En av respondenterna uttryckte även att unga kvinnor i alla tider ”så att säga 

hittat någon form av medicinskt uttryck, medicinsk diagnos” för sitt psykiska illamående vilket 

även har direkta beröringspunkter med Johannissons tanke om diagnosen som ett förhållningssätt 

och begripliggörande av antingen sjukdom eller avvikelse ”vid en given tidpunkt eller i ett givet 

socialt och kulturellt sammanhang” (min kursivering).64  

I likhet med Brobergs och Elmbergs undersökning är det dock även i det material jag arbetat 

med svårt att finna någon enighet gällande vad anorexi anses konstituera. De kroppsliga 

implikationer som tillståndet för med sig omtalas av samtliga med hänvisning till svälttillståndet 

men anorexin verkar alltså även (och hos några av respondenterna snarast) indikera ett själsligt 

tillstånd. Även den respondent som tydligast hänvisade till biologiska orsaksförklaringar 

benämnde anorexi som ett ”kontrollsymptom”, syftande till en känslomässig snarare än 

kroppslig kontroll. Tillståndet omtalades också av övriga respondenter som utgörande ”en 

överlevnadsmekanism”, ”ett psykiskt illamående”, ”ett uttryckssätt” och ”en lösning”, samtidigt 

som samtliga även ansåg att det rör sig om en sjukdom. I ett av fallen registrerade jag en viss 

kluvenhet inför denna benämning och svaret föregicks av ett mått av tvekan. En jämförelse 

gjordes här med alkoholmissbruk vilket respondenten menade innebar ett visst mått av aktivt 

bidragande handling av den som så småningom hamnar i missbruket och analogin kretsade kring 

frågan om dessa två tillstånd är något man drabbas av eller förvärvar.  

Min uppfattning är att det både finns en svårighet i att definiera vad anorexi egentligen är 

samt att enas kring en bild av tillståndet. En stor del av problembeskrivningen kretsar kring det 

konkreta faktum att personen inte äter tillräckligt (men då det handlar om sjukvård är ju detta 

inte heller så konstigt) Detta tycktes dock inte i respondenternas beskrivning utgöra problemet 

utan uttrycket. Ett påpekande som ofta gjordes i intervjuerna handlade om det mångfacetterade 

och komplicerade som anorexin representerar. Det egentliga problemet verkar snarast utgöras av 

de bakomliggande orsaker som utvecklas nedan. 

                                                
64 Johannisson, Karin, tryckår saknas. ”Diagnosens makt” i programbladet till En blå apelsin, Dramatiska Teatern i 
Stockholm.. Sidhänvisning saknas. 
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4.3 ”Alltihop kan det väl vara.” 
I frågan om bakomliggande orsaksförklaringar har det varit viktigt för mig att uppmuntra 

respondenternas egna reflektioner kring dessa.65 Responsen inför denna fråga (vilken ofta berörts 

indirekt i relation till andra uttalanden) har varit mycket spännande att ta del av då det även här 

verkar föreligga både delade meningar och motsägelser. Samtliga respondenter har uttryckt stöd 

för den multifaktoriella förklaringsmodell som berörts ovan i relation till Clinton och Norring 

samt Palmer. Det tycks i talet om orsaksfaktorer bland respondenterna finnas en relativt tydlig 

uppdelning i två förklaringskategorier varav den ena står för ett mer biologiskt/somatisk synsätt 

och den andra för ett mer kulturellt/samhälleligt perspektiv. Hur mycket vikt de olika 

respondenterna har lagt vid respektive förklaringsmodell skiljer sig åt och det är naturligtvis 

svårt att bortse ifrån betydelsen det möjligen kan ha vilken yrkes- och utbildningsbakgrund 

respondenterna har. Dock finns inte heller med denna reservation något enhetligt mönster. Två 

av respondenterna lutade sig initialt tyngre på biologiska förklaringsmodeller och två resonerade 

övervägande kring samhällelig och kulturell påverkan.  Gemensamt för samtliga är dock att man 

inte tycks utesluta någon förklaringsmodell och hänvisningar till att det inte går att tala om enkla 

orsaksförklaringar förekommer ofta. Dock är det svårt att veta om respondenten med detta avser 

den komplexa levnadshistoria och problematik som finns hos en specifik individ eller ett samspel 

av olika biologiska och kulturella förklaringsmodeller som tar plats. I samtliga intervjuer har jag 

bett respondenten ge sin syn på den överrepresentation av flickor och kvinnor med anorexi som 

syns i vården. Tankarna som respondenterna utvecklat kring detta framstår vid en analys som 

talande för svårigheten att formulera vari problematiken med anorexi bottnar.  

- …det är ingen som kan svara att ”det beror på det” men det finns en rad olika faktorer som sannolikt 
spelar in. Dels finns det rent biologiska, genetiska faktorer såsom till exempel att … (…) 
pubertetsutveckling(en), det är ju nästan alltid så att anorexin debuterar i samband med puberteten. 
Det har oftast någonting med det att göra. (…) Så att någonting har det att göra med det här med 
kroppsförändring, de hormonella förändringarna i kroppen som är lite mer komplicerade än hos män 
och där kvinnor, till skillnad från män, ökar andelen fett i kroppen, vilket män inte alls gör, under 
puberteten (…) och det här upplevs som väldigt jobbigt framförallt i den kultur och den kvinnosyn vi 
lever i just nu (…).  (Intervju 1) 

Ovanstående citat vittnar om hur biologi och kultur ibland förekommer intimt sammanlänkade i 

resonemanget. På frågan om huruvida man då bör se det som att det är biologin som skapar 

sårbarheten eller kulturen som skapar en sårbarhet för den biologiska förändringen svarade 

intervjupersonen dock att det är ”snarare det sista”. Uttalandet ovan är även det mest konkreta 

som framkommer med syftning på en biologisk sårbarhet hos flickor, något som respondenterna 

i olika grad anser vara existerande. Som nämnts avfärdar ingen denna förklaringsmodell helt 

men vissa betonar andra faktorer i större utsträckning. När respondenterna ska uttrycka sina 
                                                
65 Detta har jag tyckt varit intressant mot bakgrund av det resonemang som förs av främst Johannisson, Bordo och 
Malson om sjukdomsbegreppets konstruktion. 
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tankar kring en eventuell biologisk sårbarhet hos flickor blir formuleringarna dock ofta svepande 

och refererande till en egen övertygelse; ”alltihop kan det väl  vara”, eller i alla övriga fall som 

att ”det händer någonting med en”, ”det har nog också med andra saker att göra” (mina 

kursiveringar) eller med hänvisning till flickors ”större känslighet”. 

Hänvisningen till en multifaktoriell förklaringsmodell fungerar ofta nyanserande på 

respondentens uttalanden och jag uppfattar det som att man inte vill stänga dörren för några 

förklaringsalternativ. Detta speglar väl den orsaksdiskussion jag mött i den litteratur jag läst 

vilken varit behandlingsinriktad eller ämnat erbjuda en översiktsbild av vad ätstörningar och 

anorexi konstitueras av och ger för implikationer.66 Jag tolkar i respondenternas yttranden 

gällande detta en viss oro inför att ”säga fel” vilket jag läser som en samtidig osäkerhet och 

respekt för tillståndets komplexitet. Intressant att notera är även att de mer biologiskt inriktade 

förklaringar som anges ofta är något intervjupersonen återkommer till som en form av ”trygg” 

referenspunkt när diskussionen om mer samhälleliga/kulturella orsaksförklaringar tillåtits 

inkludera egna personliga resonemang och tankegångar.  

4.4 ”En analys som stannar vid en beskrivning av verkligheten är inte en analys.” 67 
För att vidare placera problematiken med anorexi inom det större ramverk jag beskrivit som ett 

feministiskt perspektiv är det här intressant att reflektera över en del av de individuella 

personlighetsdrag som några av respondenterna beskrev som bidragande till en sårbarhet inför 

problematiken. I diskussionen om varför vissa får anorexi nämndes faktorer som 

”tvångsmässighet”, en ambitiös läggning, ”bräcklig självkänsla”, ”att vara duktig”, vilja ”att vara 

till lags”, noggrannhet samt 

personer som är väldigt pedantiska, man måste ha ordning på saker och ting, ingenting får vara 
slarvigt sådär… det vet vi att sådana flickor löper större risk. (Intervju 1) 

Här vill jag kort återvända till The Minnesota Starvation Study som redogjorts för ovan där de 

fysiska symptom som försökspersonerna uppvisade tycktes vara en följd av svälten. Följer man 

sedan Malsons tanke om att anorexi inte existerar utanför den medicinska diskursen är det 

särhållandet av utlösande och vidmakthållande orsaksfaktorer som är bärande här samt att 

förhålla sig kritisk för att motverka att en semantisk glidning sker där dessa två sammanblandas. 

Att konstatera att en person som lider av anorexi är tvångsmässig kan mycket väl vara en korrekt 

iakttagelse och en biologisk påföljd av svälten - däremot inte nödvändigtvis så att 

tvångsmässigheten orsakar problematiken. En beskrivning av verkligheten bör, som sägs ovan, 

inte förväxlas med en analys – eller en förklaringsmodell. Ett feministiskt perspektiv på dessa 

                                                
66 Jfr. Ett liv av vikt, som redogjorts för ovan. 
67 Björk, Nina, 2004. Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, s. 56.  
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faktorer måste dessutom placera dem i en större kontext och problematisera hur exempelvis 

duktighet och viljan att vara till lags hänger samman med de samhälleliga villkor som möter 

flickor och kvinnor.68  

4.5 En ”omedveten medvetenhet” 
Här vill jag belysa en intressant och betydande tendens i materialet. Följande dialog följer efter 

en av respondenten initierad jämförelse med att kvinnor även är överrepresenterade gällande 

depressioner: 

- …Det finns något som är gemensamt här (mellan depression och anorexi, min anm.) som på något 
sätt har att göra med (…) kvinnors sätt att förhålla sig till sig själva och till omgivningen och det här 
att våga ta plats eller inte och om det igen är så här någon kulturell företeelse eller om det finns något 
som har mer med (…) biologi och (…) gener att göra. Antagligen båda delarna. 
- Men vad skulle det kunna var för typ av biologi? (…) 
- Det vet jag inte. 
- Men vad skulle det kunna vara för typ av kulturella krav eller samhälleliga krav då om man vänder 
på det åt det hållet? 
- Det är få samhällen kan man väl säga, eller för hundra år sedan eller så, där kvinnor hade en självklar 
plats i samhället. Så det är ju, jag menar det handlar ju väldigt mycket om att  kvinnor måste ta… 
kommer inte att bli erbjudna en plats utan man måste ta sig en plats.  (Intervju 1)  

Ovanstående visar på vad jag diskuterat ovan: en benägenhet att referera till biologiska 

orsaksförklaringar och en samtidig svårighet att formulera en direkt koppling mellan dessa och 

uppkomsten av anorexi. Uttalandet visar dock även något annat som jag uppfattar som en 

intressant och genomgående tendens i materialet: en samtidig förmåga att utveckla ett 

resonemang om bakomliggande samhälleliga orsaksförklaringar utan att tillmäta dessa någon 

bärande vikt i stort. Samma respondent som angett flickors ökade känslighet som förklaring till 

deras överrepresentation i ätstörningsvården kunde senare under intervjun diskutera mäns 

tolkningsföreträde över den kvinnliga kroppen och den eftersträvansvärda smalheten som delvis 

en produkt av att modevärldens män använder den manliga kroppen (här med avseende på slank 

och hård, min anm.) som förebild då kvinnokläder skapas.69  

En respondent hade en något annorlunda syn på problematiken genom att mena att anorexi var 

något som medvetet kunde förvärvas av vissa flickor i ett specifikt syfte, främst för att 

uppmärksamma sin omgivning på signaler hon länge försökt skicka ut för att tala om att hon mår 

dåligt: ”Jag ska fan få anorexi och så ska jag visa dem!”. Respondenten förhöll sig samtidigt 

skeptisk till samhälleliga bidragande orsaker. Här uppenbarade sig dock en intressant paradox då 

respondenten samtidigt refererade till yngre flickors anorexi som en rädsla för att bli tittad på av 

                                                
68 Jämför även diskussionen nedan om smalhetens symboliska betydelse. Jag anser det intressant att jämföra 
beröringspunkterna mellan denna betydelse med de tvångsmässiga och perfektionistiska drag som diskuterats här. 
 
69 Detta är intressant att jämföra med Bordos resonemang om det slanka, hårda kroppsidealet som symboliserande 
manligt kodad makt och kontroll över jaget. Att sträva efter en ”flab-free” figur är också ett arbete för att 
förkroppsliga och tillägna sig detta (Bordo, 2003, s. 187ff.).  
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killar, förlora oskulden och utveckla kvinnliga former: ”shit, jag har fått tuttar och rumpa. Nu ska 

de på mig.”.70 Ovanstående uttalanden är illustrativa för en tendens som förekom hos samtliga 

respondenter: en i allra högsta grad närvarande medvetenhet om en ojämlik maktfördelning i 

samhället och vilken bidragande effekt på förekomsten av anorexi som därigenom produceras – 

men i många fall inte artikulerad på ett sådant sätt. Denna ”omedvetna medvetenhet” som i hög 

grad korrelerar med det feministiska perspektivet finns hos samtliga respondenter, dock med 

reservation för att olika stor tyngd lades vid perspektivet när respondenterna resonerade kring 

uppkomstorsaker.  

- Om man bara tänker på en sådan enkel sak som att om kvinnor ska läsa en veckotidning om något 
som är ganska trivialt och lättsamt och så så tittar de på tidningar med kvinnor i, med lättklädda 
kvinnor. När män ska titta i en tidning och vara lite triviala och så så tittar de också på lättklädda, 
möjligen något mer lättklädda, kvinnor. Så det verkar som om både kvinnor och män ändå har den 
kvinnliga kroppen som något man betraktar, som något man konsumerar visuellt. Och det förstår jag i 
och för sig för den kvinnliga kroppen uppfattas ju som väldigt vacker (Intervju 3) 

Med detta ytterligare exempel önskar jag tydliggöra vad jag anser som denna påtagliga tendens i 

materialet att föra resonemang som  korrelerar med de feministiska tankegångar jag redogjort för 

ovan samtidigt som dessa inte sätts in i ett större sammanhang. 

4.6 Anomali eller inte? Om dekonstruktionen av smalhet och bantningens normalisering 
Enligt den feministiska analys som presenteras av Bordo är personen som lider av anorexi 

involverad i en process som syftar till att skapa mening åt kroppen. För att förstå anorexi måste 

man enligt detta synsätt dekonstruera övertron på smalhet som dominerar inte bara den som lider 

av tillståndet utan även kulturen idag. I den rådande debatten kring anorexi diskuteras ofta ett 

kulturellt tryck vilket många menar bidrar till att göra kvinnor speciellt sårbara för ätstörningar. 

Samtidigt bemöts argumentet ibland utifrån den mer renodlat medicinska synvinkeln att inte alla 

kvinnor utvecklar sådana.71 Samma invändning gjordes även uttryckligen av en av 

respondenterna som motsade sig kopplingen mellan anorexi och samhälleliga orsaksförklaringar 

eftersom detta just inte förklarar varför inte alla drabbas. Alltså måste, enligt ett sådant synsätt, 

andra, icke-sociokulturella faktorer finnas med i spelet för att producera tillståndet hos en 

individ. 72 Denna argumentation bemöts av Bordo med att vad vi alla utsätts för är en 

                                                
70 Jfr. Wolf, 1996, s. 195f., om den skyddande effekt som erbjuds av anorexin i ett sexistiskt samhälle. ”Den 
anorektiska kroppen är sexuellt tryggare att bebo än den pornografiska.” (Wolf, 1996, s. 196). 
71 En liknande invändning görs av Brumberg som menar att ”current cultural models fail to explain why so many 
individuals do not develop the disease even though they have been exposed to the same cultural environment” 
(Brumberg, 1988, s. 38). 
72 Detta diskuterades också av en av respondenterna som gjorde det korrekta påpekandet att anorexi inte bara är ett 
västerländskt fenomen utan är existerande även i andra kulturer med skilda kvinnoideal. Påpekandet gjordes av 
respondenten i relation till ett resonemang om biologiska kontra kulturella påverkansfaktorer och korrelerar med 
Bordos tankegång så till vida att respondenten även ansåg att den västerländska inställningen till kvinnokroppen 
förvärrar risken för anorexi – samtidigt som argumentet i sin helhet gjordes med syftning på att kulturella 
förklaringsmodeller just indikerar en identisk kulturell kontext vilken Bordo menar inte existerar.  
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homogenisering och normalisering av ideologier gällande femininitet och kvinnlig skönhet. En 

individ konstitueras dock av en mängd olika faktorer som i sin tur verkar avgörande för hur varje 

faktisk kvinna påverkas av sin omgivning. Ovanstående är enligt Bordo ett vanligt argument 

inom medicinen mot en feministiskt grundad kulturell förklaringsmodell - dock baserat på det 

felaktiga antagandet att argumentet förutsätter en identisk kulturell kontext för alla kvinnor 

istället för ”the description of ideological and institutional parameters governing the construction 

of gender in our culture”.73  

I relation till ovan nämnda respondents skepticism till samhälleliga orsaksförklaringar 

uppenbarade sig en intressant paradox då samma informant senare under intervjun spontant 

hävdade att: 

- (…) de flesta tjejer har en ätstörning. Alltså, någon gång i sitt liv har de en störd relation till mat. Jag 
vet inte någon som inte någon gång haft det jättekämpigt med mat på ett eller annat sätt. Det är stort. 
(Intervju 4) 

Detta uttalande är intressant eftersom respondenten indirekt uttrycker stöd för Bordos tydligt 

feministiska tanke om det anorektiska som en extrem av en skala vi alla delar – parallellt med 

åsikten som senare i intervjun uttrycks i relation till detta: att det existerar en tydlig demarkering 

mellan friskt och sjukt och att anorexin således utgör en avvikelse. Det är min tolkning att 

respondenten ger samtidigt uttryck för den ”omedvetna medvetenheten” och bantningens 

normalisering. I diskussionen med respondenterna om gränsdragningen mellan ”normalt” och 

”patologiskt” är det påtagligt att en skillnad görs mellan de individer som ägnar sig åt ett 

livslångt bantande och de som blir ”sjuka”. En respondent uttrycker det som att 

det är väl få som inte har bantat någon gång som har nått vuxen ålder. De flesta har säkert nuddat vid 
begreppet men det är ju inte så många som ramlar i en anorexi. (Intervju 2) 

Kontrasteras detta mot exempelvis Naomi Wolfs tänkande uppstår en tydlig klyfta mellan det 

resonerande som förs i materialet och ett kritiskt, feministiskt perspektiv på bantning. Wolf 

kopplar ihop bantning med politik på så sätt att hon anser att bantnings- och skönhetsindustrin 

antagit rollen som ”de nya vakthundarna kring kvinnornas intellektuella utrymme”.74 Hon menar 

att kvinnornas intåg på männens sociala arena fört med sig nya former av kontrollerande och 

reglande tvång och beteendemönster och menar att bantning och anorexi hänger samman med 

kvinnors avsaknad av makt i det offentliga rummet. ”Det är inte endast i en serie privata 

relationer som kvinnor svälter sig utan i ett offentligt sammanhang.”.75 Wolf menar att teorierna 

felaktigt betonat kvinnors individuella problem men bortsett från den samhälleliga inställningen 

till kvinnor och deras kroppar. Därmed är det kvinnors konfliktfyllda relation till omvärlden som 

                                                
73 Bordo, 2003, s. 61. 
74 Wolf, 1996, s. 9. 
75 Ibid., s. 196. 
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hamnar i fokus – istället för en samhälleligt skapad konflikt med kvinnokroppen. Även Malson 

har resonerat kring bantningsindustrins påverkan på problematiken med anorexi. Denna 

påverkan bör ej underskattas, menar Malson – samtidigt som det är både ytligt och förenklande 

att reducera problematiken till en ”bantningssjukdom”.76 Många sociokulturella 

förklaringsmodeller av anorexi har enligt Malson ”avstannat” vid en dokumentation av ”the 

increased emphasis on a thin body and the increased prevalence of dieting in contemporary 

society”.77 Ett allt för stort fokus på smalhet och bantning innebär en risk att andra aspekter – så 

som exempelvis de som utforskas av Bordo gällande det komplexa sambandet mellan anorexi, 

kultur och den politiska betydelsen av kvinnlig smalhet – exkluderas.78 

Vad som inte problematiseras om man normaliserar bantning är enligt detta perspektiv att 

både bantning och anorexi hör hemma i ett samhälle där kvinnor generellt är de som innehar 

mindre makt,79 ett faktum som genomsyrar Bordos analys av anorexi. Disciplinerandet av 

kvinnokroppen menar hon i likhet med Wolf utgör en social kontrollstrategi.80 Hon menar även 

att anorexi kan förstås på ett antal sätt varav löftet om förflyttning från hemmets feminina sfär 

till den privilegierade offentliga där vad som värdesätts inte är mjukhet utan vilja, autonomi och 

bestämdhet. För att följa detta argument måste en dekonstruering av det smala idealet och den 

smala kroppen göras och detta sättas i samband med genuskonstruktionen.  

Själva konstruktionen av genus finns närvarande i olika utsträckning i intervjuerna. Här 

syns en relativt tydlig skillnad i framställning mellan de två respondenter som stödde sig tyngre 

på de biologiska förklaringsmodellerna gällande anorexi och de två som i högre grad diskuterade 

de samhälleliga/kulturella implikationerna. Av de två senare diskuterades detta dock i olika 

utsträckning där en av dem reflekterade över detta mer indirekt genom att hänvisa till anorexi 

som ett uttryckssätt hos flickor vilket uppkommit genom att samhället tidigare inte tillåtit tjejer 

att vara utåtagerande, något som respondenten menade höll på att ändras. Den andra av dessa 

respondenter resonerade dock mer direkt om genuskonstruktionens betydelse för uppkomsten av 

ätstörningar. Här problematiserades smalheten som en rädsla för att anta en vuxen kvinnas kropp 

och därmed de krav som ställs på henne. Dessa benämndes bl. a. som krav på att räcka till, ta 

hand om och stötta samt att det existerar en 
                                                
76 Malson, 1998, s. 93. Jfr. även Wolf, 1996, s. 195, där hon utmanar föreställningen om ätstörningar som 
symptomatiska för ett neurotiskt kontrollbehov med att hävda att ”det måste vara ett tecken på att man är andligen 
frisk när man försöker styra något som försöker styra en själv, särskilt om man är en ensam ung kvinna mot en stor 
och stark industri som drivs av en hel, beslutsam världsordning. Självförsvar är vad man måste anföra när man 
beskylls för ätstörningar, inte sinnessjukdom.”. 
77 Ibid., s. 93. Se även Björk, 1999, s. 220 om det felaktiga i att betrakta personen med anorexi som ”en dumbom 
duperad av en sexistisk kultur”, samtidigt som hon påpekar det cyniska i att porträttera henne som en ”feministisk 
hjältinna”.  
78 Enligt samma resonemang som förts ovan i relation till diagnostik. 
79 Jfr. Thurfjell. 
80 Bordo, 2003, s. 166. 
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uppfattning om att kvinnor är någon form av ”allgivande” sådana som ställer upp, omhändertagande, 
egentligen allting sådant eller väldigt mycket som går emot bilden av den emanciperade kvinnan 
(Intervju 3) 

Enligt respondenten skulle man således kunna prata om anorexi som en protest mot ett kravfyllt 

och gammaldags kvinnoideal. Detta korrelerar både med Bordos tankar om att kvinnor måste 

utveckla en ”other-oriented emotional economy” vilket får till följd att det rum vilket hon tillåts 

uppta begränsas samt är en problematisering av den smala kroppen som rymmer en tydlig 

maktaspekt.81 Uttalandet illustrerar också väl det paradoxala som Bordo menar uttrycks med den 

smala kroppen: en protest och reträtt på samma gång. Smalheten menar Bordo kan ses som ett 

förkroppsligande av behärskning, självständighet och kontroll – traditionellt manligt kodade 

värden – samtidigt som vad som också uttrycks är en tystnad, ett kvinnligt ideal i en patriarkal 

kultur, ”employing the language of feminity to protest the conditions of the female world”.82 

Protesten, poängterar Bordo, är dock i allra högsta grad kontraproduktiv och försvagande. Här är 

det intressant att inflika att anorexin av flera respondenter även benämnts som flickors ”uttryck”. 

Att detta inte problematiserats utan omnämnts som ett närmast självklart faktum indikerar dock 

snarast en frånvaro av genusperspektiv. 

Samtliga respondenter resonerade också kring smalheten som förkroppsligande ett 

budskap. Detta, menade de olika respondenterna, kunde symbolisera ett psykiskt illamående, ett 

förkroppsligande av skönhetsideal eller framgång (observera att detta inte är belysande för 

respondenternas egna åsikter utan vad de ansåg att detta kunde indikera för symbolvärde). Några 

av respondenterna hade tankar kring att smalheten representerade karaktärsdrag såsom 

viljestyrka, hög moral och god karaktär.83 Vidare berörs även smalhetens symboliska 

förkroppsligande av kontroll, något som nämns av samtliga respondenter. Även denna kontroll 

tycks återkomma i intervjuerna som en trygg referenspunkt men har för de olika respondenterna 

skiftande mening. I ett av fallen gör dock respondenten en direkt koppling till kvinnors plats i det 

offentliga rummet genom att referera till uppfattningen om smalhet som likvärdigt med 

effektivitet och ”kontroll på läget”. Detta anknöt respondenten till situationen för kvinnor i 

ledande ställning vilka respondenten ansåg har krav på sig att motivera sin position på ett annat 

sätt än en man som inte heller granskas lika hårt som en kvinna då denna ledande ställning för en 

man ingår i ”någon slags självklar roll”.  Därigenom måste en kvinna visa sig duktigare, mer 

kompetent (informantens ordval) än en man och med fullständig kontroll över situationen. Även 

detta resonemang ingår i ett tydligt problematiserande av en ojämlik maktrelation mellan könen 

                                                
81 Bordo, 2003, s. 171. 
82 Ibid., s. 177. 
83 Jfr. Bordo. 
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vilken således har kopplingar till överrepresentationen av flickor och kvinnor med anorexi och är 

genomgående i resonemanget hos de feministiska teoretiker jag lutar mig på.   

Vidare gällande förhållningssätt till kroppen är det intressant att notera att alla 

respondenter vid något tillfälle under intervjun nämner att pojkar går på gym och bygger muskler 

medan flickor gör sig smala. Detta diskuteras dock snarast som ett faktum sprunget ur mäns och 

kvinnors olika uttryckssätt och problematiseras inte vidare i relation till genuskonstruktioner. 

Dock är det en av intervjupersonerna som snarast inflikande hänvisar till en intervju i en bok där 

detta enligt informanten förklaras med att ”en smal tjej gör att killen ser stor ut, stor kille gör att 

tjejen ser mindre ut och det är the perfect match.”. Uttalandet i boken upplevde respondenten 

som sorgligt. 

Ovanstående resonemang och uttalanden illustrerar vad jag anser vara betydelsefullt i 

diskussionen om i vilken utsträckning anorexi uppfattas som ett individuellt respektive 

samhälleligt problem. I respondenternas ofta motsägelsefulla uttalanden tydliggörs ytterligare 

den ambivalens som fanns närvarande ovan i problemdefinitionen. I relation till den fråga jag 

ställt om i vilken utsträckning tankar om anorexi som inte utgörande en anomali står att finna vill 

jag dock poängtera ett angeläget undantag. En av respondenterna uttryckte att: 

- Jag har väl kanske själv tänkt det mer som att det finns en gradskillnad än en artskillnad. (Intervju 3) 

Samma respondent reflekterade även kring var gränsen mellan ”friskt” och ”sjukt” går genom att 

fråga: 
 Jag menar, finns det en kvinna (…) som inte får dåligt samvete om man tar en mazarin på fel tid (…)? 

(Intervju 3) 

Detta korrelerar i hög grad med tesen som drivs av samtliga av mina feministiska teoretiker: att 

anorexin inte utgör en anomali utan måste förstås som ett genusspecifikt kontinuum.  

Min övergripande tolkning är att det generellt i fallet med anorexi och de bakomliggande 

uppkomstorsakerna förekommer en diskrepans mellan hur saker uppfattas av respondenten och 

hur de beskrivs. Med detta menar jag att jag upplever en genomgående tendens i intervjuerna att 

med lätthet utveckla ett resonemang om den samhälleliga kontextens påverkan utan att man för 

den skull uttalat lyfter fenomenet/problemet ur en medicinsk och mer individualiserad 

förklaringskategori. Här vill jag hänvisa tillbaks till vad jag ovan benämnt som en ”omedveten 

medvetenhet”. De återkommande hänvisningarna till svälttillståndet och i olika grad utvecklade 

resonemang om flickors sårbarhet som redogjorts för ovan skulle kunna indikera ett synsätt som 

tyder på en problemkonstruktion fokuserad på den drabbade individens predisposition. I det 

vidare resonemanget som förs av samtliga respondenter finns dock en tydlig tendens till att 

indirekt eller direkt sammankoppla anorexins uppkomstorsaker med kontextuella fenomen som 

inte längre är individuellt betonade utan placeras i en samhällelig och kulturell sfär. På detta sätt 
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kommer problemkonstruktionen att genomgå en hos de flesta respondenter oartikulerad 

förändring. Beskrivningen av problemet kommer därigenom att anta en samhällskritisk form 

vilken är strukturell snarare än individuell, samtidigt som de flesta respondenter fortfarande 

refererar till problemet som utgörande av samspelande faktorer inom individen. Jag vill med 

tydlighet betona att min hänvisning till det individuella är med syftning på orsaksförklaringar 

som förläggs till en individs kroppsliga eller själsliga konstitution. Diskussionsmässigt gör jag 

alltså en åtskillnad av det individuella lidande som anorexin innebär och som refereras till av 

respondenterna och hur problemet konstrueras. Jag har ingen önskan att ifrågasätta den högst 

individuella upplevelsen i det tidigare.  

Jag tolkar det däremot som att medicinen med sitt diagnostiska ramverk och de 

hänvisningar som respondenterna stundom gör till biologiska förklaringsmodeller utgör en slags 

säker och icke ifrågasatt ”sanningsmodell” som är svår att utmana. Detta görs dock i olika 

utsträckning av respondenterna samtidigt som man inte riktigt ”tar språnget” att med självklarhet 

tala om eventuella andra eller jämbördiga förklaringsmodeller som skulle göra att problematiken 

skulle tillåtas vara multifaktoriell ”på riktigt”.  

4.7 Sammanfattning och tillbaks till Bacchi 
För att sammanfatta vad som framkommit i analysen och återknyta till mitt initiala syfte med 

tillhörande frågeställningar vill jag här återvända till Bacchis fem punkter. Med hjälp av denna 

analysmodell framträdde inledningsvis ett synsätt på problemet med anorexi fokuserat på dess 

kroppsliga aspekter. Tillståndet var dock för samtliga respondenter svårdefinierat och vid en 

fördjupad diskussion uppstod motsägelser i respondenternas resonemang. Referenserna till 

biologiska orsaksfaktorer och hänvisningar till anorexins kroppsliga konstituerande fanns som en 

ständigt närvarande referenspunkt i respondenternas uttalade problemformulering, trots att dessa 

referenser i de flesta fall var svepande och svåra att konkretisera. Resonemanget tycktes främst 

fokuserat på vad som av respondenterna ofta beskrevs som det uttryck problematiken tog sig 

snarare än utgörande det faktiska problemet. Vid en närmare analys av problembeskrivningen 

tycktes denna förskjutas för att istället ytterst förläggas i ett större sammanhang där strukturella 

faktorer i hög grad var närvarande i problemets konstruktion. 

 Denna svårighet och ambivalens inför att definiera och förklara anorexins 

konstituerande problematik tycks i effekt föra med sig att medicinska diagnostiseringsramar  

kommer att utgöra en referenspunkt. Trots att dessa ifrågasätts är den medicinska tolkningsramen 

alltid i olika grad närvarande och tycks utgöra ett slags abstrakt ramverk inom vilket 
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diskussionen förs.84 Detta till trots finns det vad jag valt att benämna som en ”omedveten 

medvetenhet” närvarande i materialet som innebär att respondenterna i förhållande till mina 

feministiska teoretiker i många fall resonerat på liknande sätt men oftast utan att till fullo 

artikulera sambandet mellan ett genusperspektiv och förekomsten av anorexi. I intervjuerna syns 

stor kunskap om olika sammanhang – men genusanalyserna som görs (observera dock att de 

görs!) är små och partikulära vilket gör att mönstret går förlorat. Genom att lämna den 

samhälleliga maktaspekten relativt oproblematiserad riskerar analysen att lägga ett allt för stort 

fokus på individuella orsaksförklaringar och ”anorektikern” blir en avvikare, någon som får bära 

sin sjukdom ensam i och med att ”skulden” förläggs till hennes sköra konstitution. Diskuteras 

inte de strukturella orsaksfaktorerna och hur dessa medverkar vid uppkomsten av anorexi 

riskeras således ett reproducerande av Kvinnan som kroppsligt och själsligt vek och sjuklig. 

Jag vill betona att vad som redogjorts för ovan är ett försök att presentera något av allt det 

jag funnit i mitt specifika material. Detta bör hanteras som röster i en diskussion jag hoppas ska 

fortgå, och mina tolkningar är menade att inbjuda till dialog. Susan Bordos problemformulering 

skiljer sig av naturliga skäl från både min och alla mina enskilda respondenters. Därmed inte sagt 

att någon av oss (eller ingen av oss) sitter inne med ”sanningen”. Denna, liksom 

sjukdomskonstruktionen, tenderar ju att skifta över tid.  

 Följande Bacchis femte punkt gällande hur följderna skulle kunna bli annorlunda 

om problemformuleringen var en annan kom jag osökt att reflektera över hur relationsvåld 

förklarats och omformulerats över tid. Den svenska förståelsen av detta utgjordes fram till 1960-

talet av uppfattningen om att det hade att göra med individuella avvikelser samtidigt som ett visst 

mått av våld mot kvinnor sågs som en ”privat, normal och naturlig del av tillvaron”.85 När ämnet 

etablerades politiskt under 1970- och 1980-talen förklarades det med olika sociala eller 

psykologiska förklaringsmodeller för att under 1990-talet allt mer komma att förstås som en 

fråga om mäns makt över kvinnor.86 Våldet har alltså allt mer kommit att uppfattas som ett 

uttryck för en ojämlik maktrelation mellan könen. Anorexi som en avvikelse och bantning som 

en ”privat, normal och naturlig del av tillvaron”? Jämförelsen är intressant (och kanske 

provocerande). 

 I dessa två till synes vitt skiljda frågor finns flera beröringspunkter. En av mina 

frågeställningar har varit i vilken utsträckning problematiken med anorexi ses som individuell 

eller samhällelig. Detta skulle kunna översättas med den fortfarande omdebatterade frågan 

gällande våldsproblematiken om hur stor del av problemet som ska förläggas till en individ- 

                                                
84 Jfr. Brumberg och Johannisson om medicinsk vetenskap som tolkningsföreträdare av mänskligt beteende, se ovan. 
85 SOU 2005:66, Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål, s. 400. 
86 Ibid., s. 399ff. 
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kontra strukturnivå. I relation till mitt material har jag funnit en vad jag uppfattar som närmast 

omedveten glidning i hur problematiken formulerades av respondenterna – från väldigt 

individualiserade orsaksförklaringar till strukturellt skapade. Dessa nivåer kan i materialet vara 

verksamma samtidigt.  

 Carin Holmberg och Viveka Enander har i Varför går hon? En studie om 

misshandlade kvinnors uppbrottsprocess skapat en ny teoretisk förståelse gällande vad som 

händer när en kvinna lämnar en misshandlande man. Detta har gjorts genom att kombinera ett 

strukturellt och ett relationellt förståelseperspektiv.87 Jag skulle vilja applicera en liknande 

diskussionsram på anorexi som Holmberg och Enander använder sig av i sin analys av 

uppbrottsprocesser: en där individualpsykologiska förklaringar kombineras med en strukturell 

förståelsemodell – utan att förlora maktperspektivet. På så sätt skulle en förståelse kunna skapas 

där ”skulden” (och den ofta medföljande skammen) lyfts från individens axlar utan att 

problematiken för den skull upphör att vara unik för individen. Malsons uppfattning att ”the 

physical reality of the body and of starvation must be acknowledged, whilst the ’absolute truth’ 

of biomedical discourse must be challenged” kan utgöra en fruktbar fortsättning på 

diskussionen.88 Vidgas perspektivet till att uppfatta anorexi som ett uttryck för en kulturellt 

konstruerad kvinnlighet och medvetenhet om den egna kroppen fördelas ansvaret till en mer 

strukturell nivå och den ojämlika maktfördelningen i samhället synliggörs.89 

5. Med förhoppning om fortsatt samtal 
Ett av mina övergripande mål med de genomförda intervjuerna har varit att undersöka när- och 

frånvaro av genusperspektiv i materialet samt att diskutera i vilken utsträckning 

orsaksförklaringarna som gavs korrelerar med de feministiska förklaringsmodeller som 

diskuterats ovan. Då en av de mer slående slutsatserna som framträder i materialet är 

förekomsten av den ”omedvetna medvetenheten” hos respondenterna är det här nödvändigt att 

först vidareutveckla diskussionen om ett feministiskt perspektiv.  

Jag har med denna uppsats velat fortsätta diskussionen där Palmer menar att den ibland 

avstannat; alltså vid en bekväm hänvisning till en multifaktoriell förklaringsmodell. Jag har velat 

utmana min egen intellektuella förståelseram som hämtat mycket inspiration från ett feministiskt, 

konstruktivistiskt perspektiv. Mitt övergripande mål som sträcker sig bortom mina 

frågeställningar har varit att initiera en dialog som jag tyckt fattats mellan en medicinsk och 

                                                
87 Det strukturella perspektivet är Eva Lundgrens vilket förklarar interpersonella maktrelationer som relaterade till 
övergripande samhälleliga. Den relationella förståelseramen som används är Margareta Hydéns och fokuseras på 
parrelationen.  
88 Malson, 1998, s. 98.  
89 Jfr. Young, 2002, s. 255-280. 
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genusvetenskaplig diskurs. Mitt mål är även att ifrågasätta - men främst att tillföra. I analysen av 

respondenternas syn på anorexi vill jag inkludera det öppna samtalsklimat de bidragit med 

gentemot en annan forskningsdoktrin än den medicinska och med den respekt de bemött den 

tidigare anorektiska forskaren och författaren till denna uppsats. Jag vill också ta i beaktande vad 

en av mina respondenter uppmärksammade mig på: att kliniker såsom de själva inte alltid har 

anledning att formulera sig på samma sätt som i det här fallet jag som arbetar utifrån en teoretisk 

utgångspunkt med en annan självklarhet. Det är först när man bortser från sina prestigegränser 

som man kan mötas, menade respondenten.  

Om jag vill bidra till ett tvärvetenskapligt samtal mellan medicin och genusvetenskap är det i lika 

stor utsträckning min skyldighet att på allvar lyssna till frågorna som ställts av sociologen Tora 

Holmberg: Hur ser vår egen retorik ut? Vilka diskurser dominerar och vilka marginaliseras?.90 

För att kunna förhålla mig till vad jag tolkar som den respekt mina respondenter i olika grad 

uttrycker inför en medicinsk och i vissa fall mer biologiskt inriktad förklaringsmodell vill jag 

ytterligare problematisera den klyfta mellan medicin/biologi och samhälle/kultur som på olika 

vis gjort sig synlig under arbetets gång. Att ”natur” och ”kultur” legat i ständig kamp om 

vetenskaplig hegemoni utgör ingen ny upptäckt. I den fråga jag behandlat i uppsatsen gällande 

synen på ett tillstånd med fysiska implikationer och icke klarlagda orsaksförklaringar och 

bakgrundsfaktorer ställer jag mig tvekande till om problematikens bärare gynnas av att striden 

vinns av endera sidan.91 I likhet med Anne Fausto Sterlings tankar om genus och biologi vill jag 

placera diskussionen om anorexi i ett tvärvetenskapligt sammanhang och ”konfrontera snarare än 

dölja intellektuella och politiska stridsfrågor”.92 På samma sätt som Tora Holmberg menar att 

feminismen har att vinna på allianser med feministiska och genusmedvetna biologer menar jag 

att diskussionen om anorexi från den konstruktivistiska utgångspunkt och genusvetenskapliga 

tradition jag befinner mig i har att vinna på att samtala med genusmedvetna företrädare för 

vården.93 I och med att medicinen, som Bordo påpekar, under lång tid haft tolkningsföreträde 

över fenomenet anorexi föreligger det dock även från detta håll ett stort ansvar att på allvar 

inkludera andra förklaringsmodeller i diskussionen.  

Att anorexi med utgångspunkt i mitt material visat sig vara så svårdefinierat kan om detta 

faktum problematiseras ytterligare leda till att tidigare åtskiljda ståndpunkter tillåts att öppet 

kommunicera med varandra. Det paradoxala som framkommit med den ”omedvetna 

                                                
90 Holmberg, Tora, 2005, ”Vem vågar älska biologin?” i Bang, nr 3, s. 62.  
91 Detta synsätt återfinns även hos Bordo som motsätter sig föreställningen om kroppen som en tabula rasa 
avvaktande sin kulturella inskription. Vår biologi, menar Bordo, utgör en signifikant påverkansfaktor på våra liv. 
Effekterna av denna biologi bör dock förstås i en historiserad, kulturell kontext. (Bordo, 2003, s. 35f.) 
92 Fausto-Sterling, Anne, 2002, ”Myten om den objektiva forskaren” i: Hjärnsläpp. Bang om biologism. Stockholm: 
Bang Förlag, s. 23. 
93 Holmberg, T., 2005, s. 62. 
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medvetenheten” rymmer som jag ser det möjlighet till en utvidgad diskussion eller befästande av 

en vetenskaplig maktordning vilket här förmodligen skulle utgöra en medicinsk sådan. Detta 

avgörs av om motsägelserna artikuleras eller förblir skymda. Som jag ser det finns det från ett 

feministiskt perspektiv ingen omedelbar nödvändighet i att utesluta ”naturen” ur diskussionen – 

däremot allt att vinna på att medvetandegöra de genusperspektiv som ligger latenta i denna.  
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7. Bilagor  

Bilaga 1. Presentation av respondenterna  
 
Respondent 1.  
57 år. Överläkare, sektionschef samt leg. psykoterapeut.  
Professionell erfarenhet av patienter med anorexi ca 28 år. 
 
Intervjun genomförd 2005-05-04. 
 
Respondent 2. 
58 år. Sjuksköterska specialiserad mot psykiatri, avdelningschef, vårdlärare samt familjeterapeut. 
Professionell erfarenhet av patienter med anorexi ca 38 år.   
 
Intervjun genomförd 2006- 05-05. 
 
Respondent 3. 
52 år. Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. 
Professionell erfarenhet av patienter med anorexi ca 18 år. 
 
Intervjun genomförd 2006-05-09. 
 
Respondent 4. 
32 år. Sjuksköterska, snart färdig med specialisering mot psykiatri. 
Professionell erfarenhet av patienter med anorexi ca 2,5 år. 
 
Intervjun genomförd 2006-05-17. 
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Bilaga 2. Diagnostiska kriterier för anorexi enligt DSM-IV 
 

Det diagnostiska system som är mest utbrett, särskilt inom forskningen, är DSM, Diagnostic and 

Statistic Manual of mental Disorders, och enligt den senaste versionen av denna från 1994 – 

DSM-IV – ser kriterierna för Anorexia Nervosa ut som följer: 

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 vikt trots att kroppen fortfarande växer, vilket leder till att kroppsvikten är 

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, dvs. 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.) 

 

Två specifika typer förekommer: Med endast självsvält (dvs. utan kräkningar, missbruk av 

laxermedel etc. eller med hetsätning/självrensning (dvs. regelmässig hetsätning eller 

självrensande åtgärder såsom självframkallade kräkningar, missbruk av laxermedel etc.).94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
94 Clinton och Norring, 2002, s. 249. 
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Bilaga 3. Brev till respondenterna 

 
Tack för din medverkan som intervjuperson till min uppsats! 
 
Jag skriver en c-uppsats i genusvetenskap vid Södertörns högskola om synen på anorexi inom 
den bedrivna specialistvården. Uppsatsen kommer att grunda sig på intervjuer med personal som 
arbetar inom detta område. Syftet med uppsatsen är att undersöka personalens syn på 
problematiken med anorexi -  i synnerhet med fokus på flickors/kvinnors överrepresentation. 
 
Vid genomförandet av intervjuerna har du som intervjuperson flera rättigheter och jag som 
intervjuare har flera etiska principer att följa: 
 
• Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta intervjun om 

så önskas. Du har dessutom rätt att inte svara på de frågor som du inte vill svara på. 
 

• Materialet från intervjuerna kommer att användas till min c-uppsats och informationen 
kommer och får endast användas av mig för forskningsändamål. 

 
• Uppgifterna om alla som ingår i undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt. Du 

garanteras anonymitet genom att det inte ska finns möjlighet för utomstående att identifiera 
dig eller någon annan deltagare i studien. Dessutom kommer inte heller namnet på den 
särskilda vårdenhet där du arbetar att skrivas ut i uppsatsen. 

 
Om du har några frågor efter intervjun eller något som du vill tillägga är du välkommen att 
kontakta mig.  
 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
 
 
 
Anna Leijon 
Tel:  
E-mail:  
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Bilaga 4. Intervjuguide 
 

Inledning: 

- Hälsning och presentation av uppsatsen. Upprepa syfte – att undersöka vårdpersonalen syn på 

anorexi. Gå igenom intervjubrevet. 

- Fråga om det går bra att spela in intervjun. Kontrollera att bandspelaren är på! 

- Betona att ej ämnar analysera intervjupersonen utan intresserar mig för den professionella 

rösten. 

- Fråga om respondenten har några egna frågor innan vi börjar. 

 
Personliga uppgifter: 

- Yrke? 

- Ålder? 

- Patientkontakt? 

- Tid inom yrket? 

- Tid inom enheten? 

 

Begreppsdefinition och orsaksdiskussion: 

- Hur definierar du anorexi? 

- Beskriv dina tankar kring varför man drabbas/orsaksfaktorer. 

- Är anorexi en sjukdom eller något annat? Vad är en sjukdom? 

- När är man frisk/sjuk? 

 

Genusaspekten: 

- Varför flickor? (Särskild predisposition/sårbarhet?) 

- Orsaker? Egna teorier? 

- Hur tänker du kring den omdiskuterade ökningen? (Samhälle, kvinnans roll, annat) 

- Finns koppling till samhällelig makt? Samhället i stort – påverkan?  

- Hur tänker du kring medias roll? 

- Hur kan man förebygga anorexi/ätstörningar? 

 

 

Matens symbolvärde: 

- Varför förnekar man sig mat? 
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- Vad betyder/står mat för? 

- Vad betyder smalhet? 

 

Vårdens roll: 

 - Hur tänker du kring din egen roll som vårdgivare/behandlare? 

- Anser du att något saknas/behövs inom vården/forskningen? 

- Hur skulle vården/forskningen kunna utvecklas? 

 

Avslutning: 

- Eventuell genomgång av intervjusvaren för att höra om ip anser att det stämmer. 

- Fråga om respondenten vill tillägga något. Några övriga tankar/funderingar? 

- Fråga om ok att återkomma med eventuella ytterligare frågor via mail eller telefon. 

- Betona att respondenten är välkommen att kontakta mig med frågor, reflektioner eller liknande 

i efterhand. 

 
 


