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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie är att granska hur anorexia nervosa och 

tillfrisknande konstrueras i handböcker vilka skrivna för och använda av behandlare och 

professionella vilka arbetar med anorexia nervosa och andra ätstörningar.  

Studien har sin teoretiska grund i socialkonstruktionism och använder sig av 

Michel Foucaults resonemang kring produktiv makt, disciplin och panopticon. Dessa begrepp 

används i studien för att nå en djupare analysnivå. 

Tidigare forskning om anorexia nervosa har visat på komplexiteten av fenomenet 

och behovet av vidare forskning. Anorexia nervosa ses i regel som ett individuellt problem. Viss 

forskning föreslår att detta perspektiv behöver breddas och att det sociala arbetet kan fylla en 

viktig funktion i relation till detta.  

Studiens grundläggande empiriska material erhölls från Länsteamet på 

Ätstörningsenheten i Region Östergötland och var i form av handböcker kring ämnena anorexia 

nervosa och ätstörningar. Metodologin i denna studie är diskursanalytisk och utfördes med hjälp 

av Carol Bacchis analysverktyg What is the problem represented to be?  

Studiens resultat visar på ett antal olika diskurser kring tillfrisknande. I dessa kan vi 

se tendenser kring vad som lämnas oproblematiserat i skapandet av den drabbade samt hur ett 

tillfrisknande går till i relation till anorexia nervosa.  

Vanligt förekommande diskursiva element ger vid handen att det är individens 

uppgift och ansvar att iscensätta sitt eget tillfrisknande. I relation till Foucaults begrepp 

produktiv makt, disciplin och panopticon kan tillfrisknandet ses som ett exempel på en 

maktteknologi. Individens fortsatta välmående och liv kopplas samman med dennes 

produktivitet. Således är makten inbyggd i individens tillfrisknande.  

Förhoppningen är att denna studie bidrar till medvetenhet kring konstruktionen av 

anorexia nervosa som problem och samtidigt presentera förgivettagna problemkonstruktioner. 

Studien kan sägas vara explorativ och den öppnar för vidare frågeställningar kring makt, 

tillfrisknande och anorexia nervosa i relation till socialt arbete.  

 

 

Nyckelord: anorexia nervosa, ätstörning, tillfrisknande, drabbad, professionella, diskursanalys 



 

vi 

 

  



 

vii 

 

Förord  

Som brukligt vid författandet av en uppsats på kandidatnivå föregås dess stoff i regel av ett kortare 

förord, så även i detta fall. Resan har i sig varit lång och allt annat än rak men som författare är vi 

tacksamma gentemot vårt goda samarbete i vått och torrt. Vi vill även tacka Ätstörningsenhetens 

länsteam i Region Östergötland för deras stora hjälp vid jakten på empiriskt material. 

Avslutningsvis vill vi också tacka vår handledare Annika för all klokskap, outtröttlig hjälp och 

trevliga fikastunder vi fått ta del av! 

 

 

Norrköping – Augusti 2019 

 

Karl Bergendahl 

Lina Nielsen 

 

 



 

viii 

 

  



 

ix 

 

Innehållsförteckning  

1. INLEDNING ................................................................................................................................11 

1.1 Presentation av problem..............................................................................................................11 

1.2 Syfte och frågeställningar.............................................................................................................12 

1.3 Avgränsningar .............................................................................................................................13 

1.4 Ordval i studien ...........................................................................................................................13 

1.4.1. Drabbad ..................................................................................................................................13 

1.4.2 Tillfrisknande............................................................................................................................14 

1.4.3 Professionella...........................................................................................................................14 

1.5 Disposition ..................................................................................................................................15 

2. BAKGRUND ...............................................................................................................................17 

3. TIDIGARE FORSKNING KRING ANOREXIA NERVOSA OCH TILLFRISKNANDE...................................19 

3.1 Konstruktionen av anorexia nervosa hos den drabbade .................................................................19 

3.1.1 Vidmakthållande – Skam, ensamhet och frälsning ......................................................................19 

3.1.2 Skam och ensamhet..................................................................................................................20 

3.1.3 Att betrakta anorexia nervosa som ett komplext problem...........................................................20 

3.1.4 Anorexia nervosa, ätstörningar och samhället  ............................................................................21 

3.2 Tillfrisknande och anorexia nervosa ..............................................................................................22 

3.3 Behandlaren ...............................................................................................................................23 

3.4 Anorexia nervosa i svensk kontext ................................................................................................24 

3.5 Anorexia nervosa relaterat till social arbete ..................................................................................26 

3.5 Sammanfattning..........................................................................................................................28 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................................29 

4.1 Socialkonstruktionism..................................................................................................................29 

4.2 Michel Foucault...........................................................................................................................29 

4.3 Diskussion kring teoretisk grund...................................................................................................31 



 

x 

 

5. METOD OCH METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN ...................................................................... 33 

5.1 Empiriskt material ...................................................................................................................... 33 

5.2 Urval.......................................................................................................................................... 34 

5.3 Analysmetod – Diskursanalys ...................................................................................................... 35 

5.4 Varför studera problem och problemrepresentationer?................................................................ 35 

5.5 What is the problem represented to be ....................................................................................... 36 

5.6 Analysprocessen......................................................................................................................... 37 

5.7 Etiska överväganden ................................................................................................................... 38 

5.8 Metoddiskussion ........................................................................................................................ 39 

6. RESULTAT OCH ANALYS............................................................................................................. 43 

Lista över diskurser: ......................................................................................................................... 43 

6.1 Diskurser i handböckerna ............................................................................................................ 43 

6.1.1 Den omogna tonårsflickan........................................................................................................ 44 

6.1.2 Den ambivalenta ..................................................................................................................... 46 

6.1.3 Anorexiamonstret .................................................................................................................... 48 

6.1.4 Vad är egentligen frisk? ............................................................................................................ 49 

6.1.5 Tillfrisknandet.......................................................................................................................... 51 

6.1.5.1 Den professionelle som den kompetenta informationsgivaren ................................................ 52 

6.2 Vad blir osagt och oproblematiserat? .......................................................................................... 54 

6.2.2 Tillfrisknande och social kontext ............................................................................................... 56 

6.3 Foucault i resultatet.................................................................................................................... 56 

6.4 Avslutande reflektion.................................................................................................................. 57 

7. DISKUSSION.............................................................................................................................. 61 

7.1 Kritisk reflektion ......................................................................................................................... 63 

7.2 Studiens kunskapsbidrag ............................................................................................................. 64 

7.3 Reflektioner kring framtida forskning ........................................................................................... 64 

8. REFERENSLISTA ......................................................................................................................... 67 



 

11 

 

1. Inledning 

1.1 Presentation av problem 

Denna uppsats kretsar kring anorexia nervosa. Anorexia nervosa kan ha många olika 

innebörder. Det kan i korthet sägas vara en sjukdom men dess effekter är kännbara långt 

utanför den drabbade individen.  

Anorexia nervosa kan påvisas påverka samt komplicera ätandet i olika 

avseenden och sammanhang. Det innebär i många fall en självsvält. Den som drabbas håller 

sig i regel med ett påtagligt lågt energi- och näringsintag i relation till kroppens behov. 

Fenomenet kan vara allvarligt och kan innebära många problem av både psykologisk och 

somatisk natur. Därutöver är social isolering en vanligt förekommande följd, vilket i sin tur 

påverkar människans närvaro och dennes fungerande i både det egna sociala rummet samt 

dennes relation till samhället i stort (American Psychiatric Association (APA) 2013, ss. 339 – 

340, 342 – 343; Wentz 2014, ss. 288 – 293). 

Beskrivningen ovan föreslår ett stort lidande hos individen som drabbats av 

anorexia nervosa. För vissa innebär detta både otroligt starka känslor och faktiska 

konsekvenser, vilka i sig kan vara livsavgörande. Flera olika problemfaktorer förfaller kunna 

mötas hos den drabbade vilket bidrar till en komplex problembild. 

Följdfrågan blir då vilken relation anorexia nervosa kan tänkas ha till socialt 

arbete? Fenomenet kan med enkelhet kopplas samman med det psykiatriska och medicinska 

fältet men kopplingen till det sociala arbetet är inte lika uppenbar. Följande citat kan dock 

hjälpa oss att förstå kopplingen till socialt arbete:  

 

Team member 2: No point trying to eliminate the behaviours when her world won’t 

change. This is all she’s got to escape from the home environment. Why would she give it 

up? 

(Kendall & Hugman 2016, s. 696) 

 

Detta citat är en del av en ordväxling i ett multiprofessionellt team knutet till ett sjukhus vid 

en enhet riktad mot behandling av ätstörningar. Frågan som ställs handlar om vilka alternativ 

den drabbade egentligen har när dennes situation ser ut som den gör. I förlängningen handlar 

diskussionen i teamet om att anorexia nervosa av vissa drabbade kan användas som en 

mekanism för att i sin tur hantera krävande och smärtsamma situationer. I dessa team kan 
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socialarbetare ingå och behöver därför möta situationen ovan (Kendall & Hugman 2016, ss. 

696 – 697, 692). Att socialarbetare kan komma i kontakt med anorexia nervosa påvisar 

behovet av en professionell förståelse av fenomenet i sig samt hur det kan hanteras.  

Ovanstående citat visar också att den drabbade befinner sig i en kontext och att 

denna kontext kan spela roll när det kommer till tillfrisknandet i relation till anorexia nervosa. 

Det behöver inte vara så att tillfrisknande alltid handlar om den drabbade som isolerad 

individ. Det är inte heller alltid denna isolerade individ som ensam skall göra sig själv frisk. 

Den sista meningen i blockcitatet ovan används också som denna studies titel. Anledningen 

till detta handlar om att vi som författare vill poängtera vikten av att förstå den drabbades 

kontext och förutsättningar.  

Denna studie är således inriktad på hur tillfrisknande i relation till anorexia 

nervosa konstrueras i handböcker vilka används av dem som professionellt arbetar med 

drabbade av anorexia nervosa.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att kritiskt granska hur problematiken kring tillfrisknandet från 

anorexia nervosa konstrueras i handböcker vilka riktar sig till behandlare och professionella. 

För att kunna finna svar på detta bryts syftet ner i ett antal frågeställningar:  

 

• Vad krävs enligt dessa handböcker för att någon ska uppnå ett tillfrisknande från 

anorexia nervosa? 

• Var eller hos vem finns, enligt handböckerna, förutsättningarna för att bli frisk från 

anorexia nervosa? 

• På vilka sätt går själva tillfrisknandet till enligt handböckerna? 

 

Syftet med denna studie är inte att slutgiltigt förklara och deklarera vad tillfrisknande är. 

Syftet med studien kretsar snarare kring att försöka förstå tillfrisknande i relation till anorexia 

nervosa och se på vilka sätt det kan konstrueras hos professionella. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserar primärt på anorexia nervosa och inkluderar inte andra typer av 

ätstörningsdiagnoser, exempelvis bulimia nervosa. Detta beror på att anorexia nervosa har en 

relativt lång och dokumenterad historia relaterat både till vetenskap och dess närvaro i 

samhället (Wentz 2014, s. 283). Samtidigt finns det också bättre förutsättningar för att förstå 

tillfrisknandet i relation till anorexia nervosa då det finns relativt utförlig information kring 

frågan (Eli 2018A, s. 159). Den samlade bedömningen blir därmed att en studie av 

tillfrisknande i relation till anorexia nervosa ligger väl inom en kandidatexamens tänkta 

omfattning och komplexitet. Det bör poängteras att detta inte avspeglar hur allvarlig en viss 

sjukdomsbild är i relation till en annan.  

 

1.4 Ordval i studien 

Ord kan betraktas vara vad som skapar förutsättningarna för förståelsen av ett givet fenomen. 

De ord som finns i en text har i regel sin grund i ett bakomliggande val (Boréus & Seiler 

Brylla 2018, ss. 320 – 321). Denna studie behandlar i viss utsträckning ord och hur de 

används. Därmed gör vi bedömningen att vissa av studiens mer centrala ordval bör redovisas 

relativt ingående. Av denna anledning har vi valt att placera detta avsnitt i denna del av 

studien i ett försök att redovisa våra egna strävanden efter medvetenhet kring ordval. Vi anser 

oss inte undvika kategoriseringar men vår ambition är trots detta att eftersträva medvetenhet 

kring studiens ordval.  

 

1.4.1. Drabbad 

I denna studie benämns personer med ätstörningar i första hand som drabbade. Ord som 

ätstörd, sjuk, patient eller anorektisk har valts bort. Detta är ett ställningstagande kring 

anorexia nervosa och dess ursprung. Svar på vari detta ursprung ligger står inte att finna i 

denna studie men benämningen drabbad erkänner i viss mån att en yttre faktor påverkar den 

som drabbas. Ordet drabbad föreslår i vår mening att ätstörningar är något som händer 

individen. Ätstörningar är inte enbart något som individen själv gör helt på egen hand. 

Ätstörningar är i denna mening inte heller något som individen Är utan är något som den 

drabbade Har. Med detta ordval följer risken att individen betraktas som en passiv mottagare 

av sin ätstörning. Individens egen agens kan däri sägas bli mindre och därmed kan en 

problematik kring eget ansvar skapas. Då denna studie utgår från ett socialkonstruktionistiskt 
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perspektiv bör studiens ordval spegla detta. Att betona sociala faktorer och kontexten kring 

den drabbade är anser vi vara en sådan spegling. Se kapitel 3 för vidare genomgång av 

studiens teoretiska utgångspunkter. Notera att denna studie innehåller citat från dess empiriska 

material. Av detta följer att benämningar som ätstörd, anorektisk, patient eller sjuk med flera, 

trots ovanstående strävanden kan förekomma i textmassan i citatform eller andra former.  

 

1.4.2 Tillfrisknande 

I nära anslutning till benämningen drabbad framstår det som av vikt att redogöra för 

användandet av ordet tillfrisknande. Tillfrisknande är en översättning av det engelska ordet 

recovery (Nationalencyklopedin u.å.) och detta är den första orsaken till dess användande. 

Den andra orsaken är att ordet tillfrisknande för fokus till processen riktad mot ett ökat 

välmående. En alternativ översättning av det engelska ordet recovery är återhämtning 

(Nationalencyklopedin u.å.). Återhämtning har valts bort då det för oss föreslår en mer uttalad 

tillbakagång till tillståndet före anorexia nervosa. I valet mellan dessa två ord har vi dessutom 

funnit att ordet tillfrisknande i regel har använts oftare än återhämtning i de handböcker som 

inkluderas i denna studie. Vårt val handlar därmed också om att följa fältets vedertagna 

ordval. Således har tillfrisknande bedömts vara det uttryck som passat studien bäst.  

 

1.4.3 Professionella 

I denna studie används ordet professionella som beteckning av individer vilka på något sätt 

arbetar eller i kontakt med dem som drabbats av anorexia nervosa samt andra typer av 

ätstörningar. I detta begrepp innefattas å ena sidan personer vilka arbetar behandlande och 

stöttande gentemot dem drabbande. Samtidigt har vi för avsikt att eklektiskt inkludera flera 

professioner i denna beteckning i syfte att inkludera flera som kan komma i kontakt med 

drabbade av anorexia nervosa i professionella sammanhang. Vi menar att ordet professionella 

kan skiljas från ordet behandlare. Ordet behandlare framstår för oss vara en mer snäv 

beteckning och därigenom utesluts vissa professioner där socialarbetare är ett potentiellt 

exempel.  
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1.5 Disposition 

I detta första kapitel har en introduktion för studien etablerats. Dess problemområde ringas in 

tillsammans med syfte och frågeställningar. I studiens andra kapitel presenteras en fortsatt 

utläggning av anorexia nervosa som diagnos och dess historiska kontext. I kapitel tre 

presenteras tidigare forskning vari denna studie tar avstamp. Kapitel fyra behandlar studiens 

teoretiska grund och dess utgångspunkter. Därtill förs diskussion kring innebörden av vald 

teoretisk inriktning. Studiens femte kapitel presenterar empiriska och metodologiska aspekter. 

Vidare förs det även etiska och reflekterande diskussioner kring metodval. Kapitel sex 

innehåller studiens resultat efter genomförd analys. Det avslutande sjunde kapitlet rundar av 

studien genom en fortsatt reflektion kring dess syfte och frågeställningar. Avslutningsvis förs 

en kritisk reflektion kring studien i sin helhet, reflektion kring studiens kunskapsbidrag samt 

ett framlyftande av förslag på framtida forskning. 
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2. Bakgrund 

I detta kortare kapitel presenteras en fördjupning i anorexia nervosa som diagnos. Därutöver 

ges även en kortfattad historisk kontext. Syftet med detta avsnitt är att presentera en bild av 

anorexia nervosa. 

I diagnossättandet av anorexia nervosa kan diagnosmanualen DSM-5 användas. 

Manualen innehåller kriterier för diagnossättning av ett antal olika psykiatriska tillstånd. 

Följande diagnoskriterier och specifikationer för anorexia nervosa presenteras: 

 

a. Restriction of energy intake relative to requirements, leading to a significantly low 

body weight in the context of age, sex, developmental trajectory, and physical 

health. Significantly low weight is defined as a weight that is less than minimally 

normal or, for children and adolescents, less than that minimally expected. 

 

b. Intense fear of gaining weight or of becoming fat, or persistent behaviour that 

interferes with weight gain, even though at a significantly low weight. 

 

c. Disturbance in the way in which one’s body weight or shape is experienced, undue 

influence of body weight or shape on self-evaluation, or persistent lack of 

recognition of the seriousness of the current low body weight. 

 (APA 2013, s. 338 – 339) 

 

Vidare innehåller redogörelsen av anorexia nervosa i DSM-5 även ett antal specifikationer för 

att vidare kunna konkretisera situationen hos den som är drabbad (APA 2013, s. 339). DSM-5 

är en diagnosmanual som används för att kunna ställa standardiserade diagnoser av 

psykiatriska tillstånd.   

I ett historiskt perspektiv har anorexia nervosa funnits hos människan under en 

lång tid. Diagnosen myntades för första gången under 1870-talet. Vad diagnosen faktiskt 

beskriver och den faktiska förekomsten av dessa problem sträcker sig potentiellt hundratals år 

tillbaka i tiden. Nutida tolkningar av dåtida beskrivningar av medeltida katolska helgon har 

visat att vissa av dessa helgon potentiellt var drabbade av anorexia nervosa (Wentz 2014, s. 

283). Att tala om anorexia nervosa i samband med religion för tanken i en intressant riktning 

då det historiskt förefaller finnas kopplingar dem emellan (Sipilä, Harrasova, Mustelin, Rose, 
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Kaprio, & Keski-Rahkonen 2017, ss. 406 – 407). Dock bör en viss försiktighet ligga nära till 

hands. En longitudinell studie baserad på frågeformulär kring religiositet påvisade att det inte 

fanns tydliga kopplingar mellan religiositet och förekomsten av anorexia nervosa (Sipilä et. al. 

2017, s. 412). 

 

Despite compelling case descriptions of “holy anorexia,” religiosity does not appear to be a 

central factor in the development of anorexia nervosa in present-day Finland, a highly 

secularized Christian country.  

(Sipilä et. al. 2017, s. 412) 

 

Förvisso konstateras den religiösa kopplingen vara av mindre vikt än tidigare trott men 

samma studie klargör att dess resultat bör betraktas i ljuset av kontext vari studien 

genomfördes. Studien genomfördes i en miljö som var märkbart sekulär och därtill grundad i 

kristendomen. Därav kan det sägas att det mycket väl kan se annorlunda på andra platser och i 

andra kontexter. Det kvarstår att religion och olika former av fasta (Sipilä et. al. 2017, s. 412, 

406) utan egentlig svårighet kan associeras med anorexia nervosa. Vad som blir intressant i 

efterdyningarna av ovanstående citat är att anorexia nervosa skulle kunna vara något mer än 

en diagnos. Resonemanget kan ge en möjlighet att konstruera anorexia nervosa som något 

annat än individuella psykosomatiska symtom.  
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3. Tidigare forskning kring anorexia nervosa och tillfrisknande  

Vi har till vår studie tittat på tidigare forskning som på olika sätt belyser anorexia nervosa. I 

detta avsnitt presenteras forskningen i fem kategorier som vi finner vara av relevans för 

studien. Dessa fem olika kategorier är i linje med studiens frågeställningar och som sedan i ett 

avslutande stycke avser att sammanfatta den tidigare forskningen och se hur denna kan bidra. 

Vi har förhoppning av att ge en bild av vilken tidigare forskning som redan finns producerad 

och hur den i sin tur är förenad med denna studiens resultat. 

3.1 Konstruktionen av anorexia nervosa hos den drabbade 

Nicola Rance, Victoria Clarke och Naomi Moller genomförde 2017 en intervjustudie i 

England där 12 kvinnor deltog. 11 av dessa 12 var officiellt diagnostiserade med anorexia 

nervosa och fick svara på frågor kring deras egna upplevelser avseende orsaker, själva 

hjälpsökandet och behandlingen. Enligt denna studie kan drabbade konstruera anorexia 

nervosa både som något negativt och som något positivt. Dessa upplevelser blir ofta komplexa 

och består av flertalet olika lager (Rance, Clarke & Moller 2017, ss. 133 – 134; Wilson 2004, 

s. 158). Vad som framgår av dessa studier är att anorexia nervosa inte uteslutande konstrueras 

som något negativt av den drabbade. 

 

3.1.1 Vidmakthållande – Skam, ensamhet och frälsning 

Anorexia nervosa kan betraktas vara uppdelad i både positiv och negativ betydelse. Den 

negativa delen kan sägas bestå av begreppen skam och ensamhet och den positiva delen 

beskrivs i sin tur bestå av en frälsning genom ett avhållsamt förhållningssätt till ätande och 

mat. Det är genom denna relation som anorexia nervosa vidmakthålls hos den drabbade.  

Genom detta symbiotiska förhållande skapas en motsägelsefullhet. Den drabbade blir genom 

anorexia nervosa både ensam och skamfylld samtidigt som hen av densamme kan bli frälst 

från ensamheten genom avhållsamhet (Rance, Clarke & Moller 2017, ss. 129 – 133). 

Anorexia nervosa skapar ensamhet samtidigt som det erbjuder en lösning i form av 

avhållsamhet. Anorexia nervosa blir på så vis en konkret strategi för att hantera ensamhet 

(Rance, Clarke & Moller 2017, s. 133).  

Genom denna förståelse av anorexia nervosa som både positiv och negativ blir 

tillfrisknandeprocessen snabbt komplicerad. Anorexia nervosa som strategi för hanterandet av 

ensamhet kan mycket väl komma att bli önskvärda hos den drabbade. Notera att användandet 
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av uttrycket positiv inte nödvändigtvis innebär att anorexia nervosa måste betraktas som något 

eftersträvansvärt i sig. Vad som framgår är dock att det finns olika aspekter som ligger till 

grund för och vidmakthåller anorexia nervosa.  

 

3.1.2 Skam och ensamhet 

En del av upplevelsen kring anorexia nervosa förefaller vara förekomsten av skam. Den kan 

sägas komma från flera olika håll i den drabbades liv: Kontrollförlust, en känsla av att vara 

irrationell, förvirring, hjälplöshet samt en otillräcklighet i graden av somatiskt allvar beskrivs 

vara centrala underteman i relation till skam.  

Skammen beskrivs hänga ihop med en känsla av misslyckande. Under sin tid 

som drabbad beskrivs den drabbade genomföra jämförelser. Jämförelserna görs både mot dem 

som inte drabbats av anorexia nervosa men även gentemot dem som också drabbats av 

anorexia nervosa. Den drabbades egen situation blir i jämförelse med den senare sällan 

tillräckligt akut vilket i sin tur kan bidra till ökad isolering. Genom denna process blir den 

drabbade konstruerad både som sjuk samt inte tillräckligt sjuk (Rance, Clarke & Moller 2017, 

ss. 129 – 130).  

I en mindre omfattande fallstudie från 2004 konstaterar Wendy Stewart att 

upplevd isolering och ensamhet förekommer hos dem som drabbats av ätstörningar (Stewart 

2004, s. 194). Centrala delar av isoleringen och ensamheten bygger på: bilden av sig själv som 

den andre, allvarsgraden i sin egen situation i relation till andra drabbade, relationen till andra 

drabbade och skapandet av det egna jaget (Rance, Clarke & Moller 2017, ss. 130 – 133).  

 

3.1.3 Att betrakta anorexia nervosa som ett komplext problem  

Anorexia nervosa uppges som tidigare nämnt vara källan till både flertalet problem samtidigt 

som det erbjuder potentiella lösningar på vissa andra problem i vardagen. I egenskap av 

lösning för anorexia nervosa med sig sätt att hantera den skam och ensamhet som den 

samtidigt skapar. Att visa avhållsamhet gentemot mat och ätande ger den drabbade en 

upplevelse av god moral hos sig själv. Detta är möjligt då avhållsamheten upplevs som 

eftersträvansvärd i en samhällelig kontext. Anorexia nervosa innebär därutöver även ett 

skapande av sig själv som annorlunda och unik. I viss mån kan detta ses som en form av 

individualism vilket också tenderar att betraktas som positivt i samhället (Rance, Clarke & 

Moller 2017, ss. 132 – 133).  
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Anorexia nervosa figurerar i detta sammanhang som en sorts copingstrategi. Avhållsamheten 

som följer av anorexia nervosa är något som sker istället för andra destruktiva copingstrategier 

där exempel på mer destruktiva strategier skulle kunna vara självskada eller suicid. Anorexia 

nervosa är ett sätt att hantera dessa strategier genom att ersätta dem. På så vis behöver den 

drabbade inte möta påtagligt depressivt tankeinnehåll i stunden (Wilson 2004, s. 158).  

Begreppet kontroll är ofta närvarande då anorexia nervosa blir beskrivet. Nicole Moulding 

visar i en intervjustudie från 2016 att den drabbade bär en känsla av utsatthet. Att bli utsatt för 

något innebär att den drabbade då har mindre kontroll över sin situation. Behovet att hitta 

aspekter som kan kontrolleras upplevs därmed ofta som stort hos den drabbade. Då vissa 

kroppstyper premieras framför andra i samhället bildas dessutom ett nästintill symbiotiskt 

förhållande mellan känslan av kontroll och skapandet av en eftersträvansvärd kroppsbild 

(Moulding 2016, ss. 78 – 80).  

Kontroll och trygghet förefaller vara aspekter som relaterar nära till varandra i 

ljuset av anorexia nervosa. Samantha Roberts Strife and Kathryn Rickard genomförde 2011 

en innehållsanalytisk studie av hemsidor riktade till individer som var eller misstänkte sig 

vara drabbade av anorexia nervosa. I denna studie framgick det att en känsla av kontroll kan 

förstås som ett attraktivt alternativ för den drabbade. Känslan av kontroll kan i viss mån bidra 

till att självbilden hos den drabbade stärks. Huruvida självbilden är god eller inte påverkar i 

regel hur den drabbade förhåller sig till sin egen identitet (Strife & Rickard 2011, s. 216).  

Då anorexia nervosa förefaller kunna innebära en bred repertoar av olika saker för den 

drabbade finns utrymme för att föra begreppet ambivalens på tal. Anorexia nervosa associeras 

i en artikel av Alice Darcy et. al. ofta med en dubbelhet och ambivalent förhållning till 

tillfrisknande. Frågan blir huruvida den drabbade alls vill vara utan anorexia nervosa. Oviljan 

att som drabbad släppa taget om anorexia nervosa framställs som en potentiell del av vad 

författarna kallar sjukdomen i sig (Darcy et al. 2010, s. 268). 

 

3.1.4 Anorexia nervosa, ätstörningar och samhället 

Den drabbade kan sägas påverkas av sammanhang och olika skeenden runt denne. I en 

fallstudie publicerad 2007 argumenterar Joyce Ma för att den drabbades ekonomiska 

förutsättningar och konsekvenser av dessa förutsättningar påverkar både förekomsten och 

upprätthållandet av anorexia nervosa (Ma 2007, s. 158). Konkret uttryckt spelar den 

drabbades vardag en stor roll i tillfrisknandet och vardagen kan i sin tur påverkas av flertalet 

olika aspekter. Övergrepp, samhällelig värdering av kroppar och andra socialpolitiska 
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aspekter är delar av den övergripande kontext vari den drabbade kan befinna sig (Moulding 

2016, s. 80).  

Karin Eli presenterar i sin artikel från 2018 att ätstörning delvis kan kopplas 

samman med en smärta och sorg som på ett direkt sätt ofta följer av de olika diagnoserna i sig. 

Svält kan exempelvis leda till allvarliga somatiska komplikationer. Det poängteras dock att 

detta bara är en del av hela bilden och att det vore vanskligt att avskriva de samhälleliga 

faktorerna i ätstörning. Det föreslås även att ätstörningar har sina respektive ursprung i både 

individuella biologiska och sociala faktorer (Eli 2018B, s. 490).  

Det verkar inte finnas ett slutgiltigt svar på vad ätstörning har sin grund i. Flera 

olika skapandeprocesser verkar kunna bygga upp anorexia nervosa samtidigt (Rance, Clarke 

& Moller 2017, s. 134). Den drabbade befinner sig i en samhällelig kontext av hög 

komplexitet. Risken finns att den drabbade internaliserar den yttre komplexiteten kring sitt 

ätande genom internaliseringsprocesser. Samhälleliga faktorer och värderingar omvandlas på 

detta sätt till för individen interna mått på dennes egna moral och styrka. Ju mer avhållsam en 

som drabbad är gentemot mat och ätande ju bättre moral och större styrka kan en sägas besitta 

(Eli 2018B, ss. 489 – 491). 

3.2 Tillfrisknande och anorexia nervosa 

Bilden av vad tillfrisknande är förefaller kunna variera. Phillipa Hay och Kenneth Cho och 

lyfter i sin tematiska analys av biografier anorexia nervosa som en mångfacetterad process 

vilken är svår att innesluta i ett ensamt svar eller ensam kategori (Hay & Cho 2013, s. 738; 

Ma 2007, s. 159). Processen i sig kan även sägas vara pågående och således sakna en given 

start och ett tydligt slut.  

Diskussionen kring skapandet av friskhet och om friskhet kan ses som 

komplicerad. Crystal Bowlby, Tamara Anderson, Elizabeth Lewis Hall och Michele 

Willingham menar på att när ett tillfrisknande har kommit tillräckligt långt förefaller anorexia 

nervosa kunna blandas upp i andra kategorier av problem hos den drabbade. Dessa problem 

kan vara av vitt skilda typer och vara mer eller mindre vardagliga (Bowlby, Anderson, Lewis 

Hall & Willingham 2015, ss. 8 – 9). Därigenom blir det en fråga om huruvida tillfrisknande i 

relation till anorexia nervosa är något som alls kan ske. Baserat på ovanstående beskrivning 

verkar det som om att anorexia nervosa omvandlas till eller integreras in i andra problem. 

Följden blir rimligtvis diskussioner om gränsdragningar och det i sin tur är inte vad denna 
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studie handlar om. Om vi trots detta resonemang antar att tillfrisknande ändå kan ske följer en 

absolut nödvändig diskussion kring hur tillfrisknandet sker och vad det är. 

Som en första utgångspunkt är det relevant att resonera kring behandling som 

erbjuds för att uppnå ett tillfrisknande eller underlätta processen. Vad som kan konstateras 

kring denna är att det saknas slutgiltig konsensus kring vilken behandling som fungerar bäst 

(Darcy et al. 2010, s. 260 – 261).  

Tillfrisknande beskrevs ovan som en process. Det kan även liknas vid en väg, 

eller en resa. Vägen in i anorexia nervosa kan i enlighet med ovan sägas vara kantat av ett 

identitetsskapande med grund i potentiella kroppsliga förändringar. Vägen ur anorexia 

nervosa kan även den kantas av ett identitetsskapande. Skillnaden mellan respektive 

eftersträvansvärda identiteter ligger i att den drabbade applicerar andra aspekter att identifiera 

sig gentemot och med (Rance, Clarke & Moller 2017, s. 134; Bowlby, Anderson, Lewis Hall 

& Willingham 2015, s. 9). Det verkar som om att för att anorexia nervosa ska kunna avskrivas 

som identitet behöver ett utbyte eller nyskapande ske.  

Att betrakta tillfrisknande som en väg för med sig frågan om hur denna väg ser 

ut. Vägen behöver inte nödvändigtvis vara lätt att följa eller ens vara rak. Pamela Keel, David 

Dorer, Debra Franko, Safia Jackson och David Herzog diskuterar i sin artikel ÄS och återfall. 

Vad som konstateras är att återfall eller en övergång från anorexia nervosa till andra 

ätstörningar förekommer. Både återfall i beteenden associerade med anorexia nervosa och 

övergångar beskrivs kunna ha respektive grund i olika aspekter. Centrala anledningar är att 

andra copingstrategier som kunnat ersätta anorexia nervosa saknas (Keel et al. 2005, s. 2267).  

Anorexia nervosa är något som sker runt den drabbade och i den drabbade. Att hantera 

tillfrisknande i relation till anorexia nervosa innebär genom detta synsätt ett hanterande av 

både det som sker runt den drabbade och det som sker i den drabbade. På så vis kan det 

argumenteras för att det sociala arbetet behöver vara en del av det arbetet med den drabbade. 

Tillfrisknandet från anorexia nervosa kan exempelvis mycket väl vara knutet till ekonomiska 

och samhälleliga aspekter (Ma 2007, ss. 158 – 159) i individens vardag utöver dennes 

individuella mående.  

3.3 Behandlaren 

Som behandlare beskrivs relationen till och situationen kring en drabbad som dominerad av 

både osäkerhet och en stark medvetenhet kring risker i den drabbades mående. Det 

riskmedvetna förhållningssättet beskrivs medföra ett paternalistiskt tankesätt. Paternalism 
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beskrivs ibland kunna vara ett välmotiverat tankesätt avseende anorexia nervosa. Det medför 

också höga krav på reflexivitet då gränsen mellan hjälp och styrning inte är uppenbar (Kendall 

& Hugman 2016, s. 698). Behandlaren befinner sig i en situation som domineras av ett 

handlingsimperativ med grunden i den drabbades somatiska situation. Inte sällan minskar 

därmed utrymmet för reflexivitet och ett systematiskt användande av den kunskap och 

erfarenhet som skapats i arbetet med de drabbade (Wilson 2004, ss. 158 – 159).  

Det sociala arbetets närvaro i tillfrisknande och anorexia nervosa relaterar nära till makt, 

kunskap och professionalism då tvång som kan komma att närvara då anorexia nervosa ska 

hanteras hos den drabbade. I sin relation till den drabbade hanterar behandlaren därigenom 

ofta värderingar kring egenbestämmande, deltagande och egenmakt. Vad som är centralt i 

sammanhanget är att det professionella arbetet kring den drabbade i regel är 

multiprofessionellt och teambaserat. Den kollegiala situationen är således performativ 

avseende hur tillfrisknande skapas. De performativa aspekterna riktar sig både mot kollegor 

och den drabbade själv. Vad som kan uppstå i dessa sammanhang är konflikter avseende den 

drabbades autonomi och hur de professionella ska förhålla sig både till autonomin i sig själv 

och varandra i ljuset av densamma (Kendall & Hugman 2016, ss. 697 – 699).  

3.4 Anorexia nervosa i svensk kontext 

Då denna studie bygger sin empiri på handböcker som är erhållna via Ätstörningsenheten i 

Region Östergötland så finner vi en anledning till att undersöka hur den svenska kontexten 

framträder i tidigare forskning.  

I en studie från 2017 undersöktes koppling mellan anorexia nervosa samt 

bulimia nervosa med risken för att bli dömd för stöld eller andra brott (Yao 2017, s. 1095). I 

studien användes flertalet olika svenska register för att åskådliggöra antalet personer som 

faller under studiens undersökning intention i att se hur prevalensen av brott är förekommande 

hos kvinnor inom dessa diagnoser. Kvinnor med födelseår mellan 1979–1998 togs med i 

studien vilket resulterade i totalt 957,106 medverkande personer. Vad som kunde utläsas från 

det inhämtade materialet var att kvinnor som var utsatta för en ätstörning visade på en större 

risk att bli dömda för stöld eller andra brott än för kvinnor som inte varit utsatta (Yao 2017, s. 

1098). Personer utsatta för anorexia nervosa visade på en dubbelt så hög risk att bli dömd för 

stöld, och personer med bulimia nervosa visade på en fyra gånger så hög risk. Författarna av 

studien antyder att detta till viss del kan förklaras av den samsjuklighet med andra 

psykiatriska diagnoser som ofta är förekommande tillsammans med ätstörningsdiagnoser 
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(Yao 2017, s. 1098). Studien visade även genom en jämförande syskonstudie att 

familjefaktorer, såsom genetiska faktorer och miljöfaktorer, inte kunde betraktas som en 

bidragande faktor till den ökande risken för stöld hos de utsatta (Yao 2017, ss. 1099 – 1100). 

Emellertid uppger författarna att vidare studier av dessa frågor ses som nödvändig och att 

denna studie inte kan ge ett tillfredsställande svar på orsakerna till fenomenet i fråga.  

I en studie från 2017 kan vi se en liknande fråga om samsjuklighet och dess 

inverkan. Studien har till syfte att undersöka kopplingen mellan en ökad dödligheten och 

samsjuklighet hos män som är drabbade av anorexia nervosa. Totalt 609 personer deltog i 

studien där information från flertalet register hämtades. Även här visade resultatet på en ökad 

risk, för just dödlighet i detta fall, vid en befintlig samsjuklighet. Personer med anorexia 

nervosa visade på en nio gånger så hög risk för dödlighet om de hade någon form av 

samsjuklighet tillsammans med sin ätstörningsdiagnos (Kask et. al. 2017, s. 1493).   

Vad vi tolkar från dessa två studier ovan är att anorexia nervosa kan befinna sig i 

en komplex sjukdomsbild och att med en ökad samsjuklighet med andra diagnoser kan 

flertalet risker uppdaga sig. Anorexia nervosa i sig har enligt den tidigare forskningen som 

hittills presenterats, beskrivit anorexia nervosa som en komplex diagnos på flera olika plan. 

Denna aspekt av samsjuklighet kan tänkas ge diagnosen ytterligare ett lager av komplexitet.  

Ytterligare en studie i en svensk kontext genomfördes år 2017 där syftet var att undersöka 

huruvida föräldrar samt far- och morföräldrars socioekonomiska position kunde förutspå 

risken för om en person skulle drabbas av ätstörningar, däribland anorexia nervosa, 

(Goodman, Heshmati & Koupil 2017, s. 1). Efter att ha granskat 2 miljoner män och kvinnor 

med ätstörningsdiagnos kunde detta visa på ett resultat där döttrar till föräldrar med en högre 

utbildningsgrad hade större förekomst av ätstörningsdiagnoser. Resultatet visade dock inte på 

någon påverkan i form av föräldrarnas inkomst. Detta resultat var även genomgående när det 

kom till söner, men då endast förekommande till ökad risk för anorexia nervosa och högre 

utbildningsgrad. Vidare framträdde ingen eller liten synlig effekt av föräldrarnas ekonomiska 

inkomst eller klasstillhörighet på resultatet (Goodman, Heshmati & Koupil 2017, s. 7).  

Författarna till denna studie spekulerar vad resultatet kan ha för förklaring för dessa siffror. 

Ett förslag till denna förklaring är att just hög utbildningsgrad hos föräldrar kan göra så att 

barn till dessa familjer upplever en stor press att lyckas inom utbildningsväsendet även de 

själva. De menar på att det kan finnas ett högt kulturellt värde inom dessa grupper att lyckas 

akademiskt. Även att detta är nära kopplat till perfektionistiska drag som kan komma att 
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framhävas genom denna påverkan. Författarna spekulerar att ekonomi och yrke inte har 

samma kulturella värde som just utbildning och därför inte visar på samma ökade risk.  

3.5 Anorexia nervosa relaterat till social arbete 

Under denna rubrik presenterar vi relationen som det sociala arbetet har t ill anorexia nervosa. 

Vad vi inledningsvis kunnat se är att de professioner vilka anses komma i kontakt med 

personer som drabbas av anorexia nervosa är just professioner inom vården och mer precist 

inom psykiatrin eller eventuella specialistenheter. Professioner inom socialt arbete kanske inte 

är det första som kommer på tanke när det handlar om ätstörningar. Trots detta finns det 

forskning som visar på det sociala arbetets relevans för arbetet med drabbade personer av 

anorexia nervosa.  

I en observationsstudie från Kina där 34 ungdomar och deras familjer 

genomgick familjeterapi så undersöktes familjens och ungdomarnas förhållande till mat och 

måltidssituationer (Ma & Chan 2003, ss. 47, 53 – 56). Socialarbetare, som i denna studie är en 

del av ett omvårdnadsteam, betraktas bidra med väsentliga perspektiv tillhörande 

professionen. Ett exempel på socialarbetarens bidrag är kunskap kring sociokulturella 

faktorers potentiella inverkan på förlopp och läkeprocesser (Ma & Chan 2003, s. 48). 

Författarna hävdar att socialarbetare i denna kontext gynnas av att vara väl insatta i anorexia 

nervosas sjukdomsbild. Genom att vara väl införstådd med vad anorexia nervosa kan innebära 

i allt ifrån dess diagnoskriterier, symtom och effekter så kan en socialarbetare på så sätt lä ttare 

göra sitt sociokulturella perspektiv hört bland de annars så dominerande medicinska och 

terapeutiska perspektiven (Ma & Chan 2003, s. 48). 

Ytterligare en studie lyfter värdet i sociala arbetets influens relaterat till arbetet 

med familj och närstående när det kommer till anorexia nervosa (Jungbauer, Heibach & 

Urban 2015, ss. 78 – 79). Syftet med denna tyska kvalitativa intervjustudie var att undersöka 

syskon till drabbade av anorexia nervosa om deras erfarenheter och om behovet av eventuellt 

stöd. Efter genomförda telefonintervjuer med totalt 16 syskon till flickor som var 

diagnostiserade med anorexia nervosa så kunde författarna av studien se ett behov av hjälp 

hos dessa personer. Resultatet av intervjuerna visade på att syskonen till de drabbade 

upplevde en stor påfrestning och att det fanns behov för dessa personer att själva få 

professionellt stöd (Jungbauer, Heibach & Urban 2015, ss. 84 – 84). 

 

 



 

27 

 

In order to better take the support needs in siblings of girls and women suffering from 

anorexia into account, it is necessary on the one hand to sensitize relevant helping 

professionals (e.g. doctors, psychotherapists, and social workers).  

(Jungbauer, Heibach & Urban 2015, s. 85) 

 

Med grund i detta kan det konstateras att anorexia nervosa inte enbart berör den drabbade 

själv. Familj och närstående är även de deltagare i den drabbades situation i egenskap av 

stärkande faktorer i den drabbades sociala nätverk. Samtidigt kan närstående personer ofta 

själva vara i behov av stöd.  

2004 visade Jennifer Wilson med hjälp av djupintervjuer och diskursanalys 

(Wilson 2004, s. 155) på socialarbetares upplevelser av kvinnor som är drabbade av anorexia 

nervosa. Trots ett en patelogisk och psykiatrisk dirskurs ofta var dominerande i dialoger som 

kretsade kring diagnos och kring ätstörning så uppvisade socialarbetarna en mer komplex 

tolkning av fenomenet självsvält: 

 

It was not surprising that psychiatric discourse permeated the interviews as these social 

workers and myself are not immune from internalising dominant psychiatric conceptions of 

self-starvation. However, interviews did move beyond this conceptual framework to more 

rich and complex interpretations. 

(Wilson 2014, s. 155) 

 

Socialarbetarna visade på ett mångfacetterat perspektiv där en ökad insikt kring innebörden 

hos både anorexia nervosa och självsvält. De tre mest framträdande teman som uppenbarade 

sig var den drabbades jakt efter kontroll och perfektion, femininitet samt självbevarelse och 

självdestruktion. Wilson menar på att den socialpolitiska natur som influerar socialt arbete 

kan vara ett bidrag till hur socialarbetaren kan se på mekanismerna kring självsvält.  

Socialt arbete som disciplin kan således påverka hur anorexia nervosa och hur de drabbade 

uppfattas. Socialarbetaren kan även betraktas ha ett ansvar i att vara införstådda med andra 

alternativa perspektiv som delar av en helhetsbild av anorexia nervosa 
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3.5 Sammanfattning  

Efter att ha studerat relevant tidigare forskning så kan vi se en tydlig komplexitet i vad 

anorexia nervosa anses vara och att vi egentligen vet väldigt lite om dess essens. Det som kan 

uppfattas är att anorexia nervosa tillskrivs vara ett komplext problem där inte bara dem 

drabbade riskerar att fara illa utan att även familjen och närstående borde vara i blickfånget 

för detta fenomen. Förenat med denna komplexitet kan vi se att behandlare i relation till 

anorexia nervosa även uppvisar en bekymmersam uppfattning om fenomenets existens. Att 

behandla personer som är drabbade av anorexia nervosa beskrivs ställa stora krav på 

behandlare och genom att den somatiska problematiken framställs som den mest trängande så 

ökar det risken att andra problem som kan innefattas av anorexia nervosa blir sekundära eller 

förbisedda.  

Genom att titta på forskning i en svensk kontext kan vi se att ovanstående 

komplexitet får ytterligare lager genom frågan om samsjuklighet. Diagnoser kan ofta vävas 

samman med varandra och att sedan särskilja dem inte alltid lätt. Att då utgå från ett strikt 

diagnostiskt ramverk kan vara begränsande. Denna begränsning är även en indikation på att 

anorexia nervosa behöver förstås och undersökas utanför det strikt medicinska ramverket.  

Studiens relevans för det sociala arbetets besläktat med syftet i att skapa en medvetenhet om 

anorexia nervosa och dess existens. Som beskrivs av Ma och Chan (Ma & Chan 2003, s. 48) 

finns ett behov av att poängtera det sociala arbetets roll i relation till anorexia nervosa. Då de 

psykiatriska och medicinska disciplinerna observeras ha dominant positioner ser vi en 

potentiell vinst i att vidga perspektiven kring anorexia nervosa. Socialarbetaren kan komma 

att ge viktiga bidrag som annars inte synliggörs.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter vari den genomförda analysen är 

förankrad. I delar av detta avsnitt lyfts specifika begrepp. Dessa begrepp förklaras mer 

ingående då de återkommer i studiens resultat. Avsnittet avslutas med en problematiserande 

diskussion kring valet av teoretisk grund.   

4.1 Socialkonstruktionism 

Denna studie grundas i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Med detta följer en ambition 

att belysa konstruktioner och vilka anspråk som i sin tur bygger upp dessa konstruktionerna 

(Barlebo Wenneberg 2010, ss. 12 – 13; Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 267 – 268). Vi väljer i 

denna studie att använda oss av formen konstruktionism framför det närbesläktade 

konstruktivism. Anledningen till detta är dels en strävan efter enhetlighet samt att 

socialkonstruktionism idag betraktas som det mest utbredda begreppet av de två nämnda 

(Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 267 – 268).  

Socialkonstruktionism ger vid handen att samhället består av ett samspel mellan 

individer och att detta samspel konstruerar mening genom en språklig begreppsapparat. De 

begrepp som skapas påverkar i sin tur interaktionen mellan individer och hur omvärlden 

tolkas. För att något ska kunna sägas vara socialt konstruerat i denna bemärkelse så behöver 

det handla om uppfattningar och definitioner som omfattar betydligt mer än den enskilde 

individen. Det är genom rådande uppfattningar och definitioner i vårt samhälle som dess 

beskaffenhet kan förstås och påverkas (Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 268 – 274).  

Då denna studie ämnar undersöka och förstå hur tillfrisknande konstrueras 

bedömer vi att denna teoretiska utgångspunkt bidrar med ett alternativt perspektiv. Detta står i 

motsats till exempelvis biologiska och medicinska perspektiv vilka till dags dato utgör en stor 

del av förståelsen på området (Bacchi 2009, ss. 128 – 129). 

4.2 Michel Foucault  

Socialkonstruktionismen ger denna studie en övergripande bild. Samtidigt behövs en mer 

precis uppsättning med begrepp för att ytterligare kunna lyfta analysen av det empiriska 

material varpå studien vilar. I detta syfte inkluderar vi ett par begrepp myntade av Michel 

Foucault.  

Foucault har ett nyanserat sätt att betrakta makt. Ofta menas makt innebära ett 

förtryck. Makt bör dock inte uteslutande tillskrivas negativ betydelse då makt också kan 
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konstateras vara produktivt. Foucault menar med detta att vi bör förstå makt som något mer 

förtryck i vardaglig mening. Makt skapar inte uteslutande förutsättningar för att döma ut 

individer. Makt innebär också förutsättningar för att skapa sanningar. Makt är ett komplext 

fenomen där individer spelar en stor roll (Foucault 2009, s. 194). Vi väljer att inkludera 

produktiv makt för att kunna analysera tillfrisknandet som en process med flera lager och 

nyanseringar. Makten blir på detta sätt möjlig att förstå som en mer genomgående och 

mångfacetterad del i de korrigeringsprocesser som tillfrisknandet kan förstås som.  

Intresset för produktiv makt blir speciellt stort i diskussionen kring disciplin. 

Foucault presenterar exempelvis en koppling mellan disciplin och den examination som 

läkare genomför på sina patienter. De ronder som läkarna utför är i denna förståelse en 

ritualiserad övervakning och dessutom en kontinuerlig kontroll av patienten (Foucault 2009, s. 

186). Patienten blir genom denna process utsatt för en nedåtriktad individualisering där den i 

egenskap av avvikare differentieras från andra delar av mänskligheten. Foucault menar att det 

är genom införlivandet av disciplin i flera delar av samhället som det individuella kommit att 

bli något som främst är avvikande. Patienten som individ jämförs gentemot normer och 

dennes avvikelser synliggörs för den som observerar patienten. Det unika skiljs på så sätt från 

det normala. I ett samhälle som genomsyras av disciplin finns det ett antal grupperingar som 

individualiseras mer än andra (Foucault 2009, ss. 194 – 195):  

 

I ett disciplinärt system är barnet mera individualiserat än den vuxne, den sjuke mer än den 

friske, dåren och förbrytaren mer än den normale och den som inte begått någon 

förbrytelse […] när man vill individualisera den friske, den normale eller den laglydige gör 

man det hädanefter genom att fråga ut honom om det som är kvar av barnet inom honom, 

om vilken hemlig dårskap han är behäftad med eller vilket avgörande brott han velat begå. 

(Foucault 2009, s. 194) 

 

Indelning i normalt och onormalt beskrivs ha långa anor inom både vård och andra typer av 

institutionaliserade verksamheter. Syftet med detta är enligt Foucault dubbelt. Det handlar om 

att en markering och ett förändringsarbete sker samtidigt (Foucault 2009, s. 200). 

Foucaults förståelse av disciplin och makt som funktioner tydliggörs i begreppet 

Panopticon eller panoptismen. Panopticon handlar i korthet om en definition av maktens 

förhållande till människornas vardagsliv. Disciplin blir i detta begrepp likt beskrivningen av 

makt något som kan förstås vara mer än korrigering av individen. Disciplinen blir i ljuset av 
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Panopticon en strävan efter ett maximerande av nyttan hos en individ. Samtidigt verkar det 

inte vara fråga om ett utnyttjande. Det är en nyttomaximering som sker för individens egen 

skull (Foucault 2009, ss. 209 – 211). Vad som är viktigt att bära med sig från detta är att makt 

och disciplin inte uteslutande bör betraktas som negativa faktorer.  

Foucault betonar att makten är heterogen och att den kan ha olika former. Det 

finns i samhället därför inte en enhetlig makt utan snarare flertalet olika makter som existerar 

samtidigt (Foucault 2008, ss. 209 – 210). I detta avseende är det givande att betrakta makt 

bestående av tekniker vilka är i ständig utveckling (Foucault 2008, s. 2011). Relation mellan 

läkaren och patienten är ett exempel på en sådan teknik som utvecklats och förändrats över tid 

(Foucault 2009, s. 187). Foucault menar att dressyren av individens kropp kombinerat med 

upptäckten av befolkningen som producent av tillgångar var centrala delar i förståelsen av 

makt som byggdes upp i västvärlden under 1700-talet. I ljuset av detta blir individens och 

befolkningens överlevnad centrala samhälleliga och politiska frågor. Själva livet blir på detta 

sätt en maktfråga (Foucault 2008, s. 216). På så vis bidrar Foucaults resonemang kring makt 

till analysen av tillfrisknande och anorexia nervosa.     

4.3 Diskussion kring teoretisk grund 

Ett mått på kvalitet i en kvalitativ studie ligger i medvetenhet kring studiens perspektiv. 

Medvetenheten kring perspektiv får dock först en mening då valt perspektiv synbart påverkar 

studiens innehåll, form, antaganden och analys (Larsson 2005, ss. 18 – 20).  

Foucaults närvaro i den teoretiska grunden bör kunna sägas påverka både 

studiens form och dess innehåll till en relativt stor del. Foucaults texter är ofta mättade med 

innebörder och således komplexa. Det förefaller hos Foucault finnas en misstänksamhet mot 

övergripande teorier och skapandet av sådana. Foucaults arbete beskrivs vara kombinationer 

av olika arbetssätt och hypoteser. Resultaten av dennes egna studier ansågs av Foucault själv 

vara provisoriska. I regel var de i stor utsträckning att se som utgångspunkter för hans 

efterkommande forskningsinsatser (Nilsson 2008, s. 182).  

För att möta detta använder vi oss av ett urval av Foucaults maktbegrepp och 

fokuserar på dessa. Avsaknaden av entydighet kan rentav agera till studiens fördel då syftet 

med att inkludera Foucaults resonemang kring produktiv makt syftar till att kunna skapa en 

nyanserad förståelse av tillfrisknandet. Vad som möjliggörs därigenom är en möjlighet att 

kritiskt granska vad som tas för givet kring tillfrisknandet.  
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Naturligtvis är det inte en enkel sak att på förhand veta vilka aspekter av den teoretiska 

inriktningen som har konkret inverkan på denna studie. Fördelar med användandet av 

socialkonstruktionism är möjligheterna till nyansering och ett berikande genom potentiella 

nya förståelser. Kunnande som tas för givet kan genom detta tankesätt ifrågasättas. Som 

motvikt bidrar denna teoretiska inriktning också med en viss relativistisk ståndpunkt. Kritik 

mot socialkontruktionism handlar ofta om hur få regler det förefaller finnas i samhället då det 

granskas socialkonstruktionistiskt. En motsägelsefullhet uppstår då en noterar att det trots 

denna regellöshet verkar finnas återkommande mönster i samhället (Winther Jørgensen & 

Phillips 2002, ss. 5 – 6).  

Andra fördelar i relation till användandet av Foucault knutet till denna studies 

metod. Foucault lade den grund varpå många inriktningar av diskursanalys byggde vidare. 

Foucaults tankegångar gör det möjligt för oss att närma oss de regelverk som skapas i vad 

som tas för givet (Winther Jørgensen & Phillips 2002, ss. 12 – 13). Det relativistiska 

problemet från stycket ovan kvarstår även här då ett användande av Foucault inte premierar en 

sanning över en annan sanning. Vetandet blir genom detta synsätt alltid situerat i en specifik 

kontext och därmed inte automatiskt gällande utanför denna kontext (Winther Jørgensen & 

Phillips 2002, s. 14).  

Med detta i åtanke förhåller vi oss i enlighet med ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv kritiskt till de diskurser som presenteras i empirin och betraktar dessa som 

kontextberoende produkter (Barlebo Wenneberg 2010, s. 61). I egenskap av skapare av denna 

studie kan vi placera oss själva utanför de diskurser som presenteras i empirin då ett ett 

socialkonstruktionistiskt tankesätt nyttjas. Det finns inget sätt för oss att upptäcka vad som 

verkligen sägs i en textmassa eller för den delen upptäcka en objektiv sanning som ligger 

utanför diskurserna. Den teoretiska grunden för med sig noterbar problematik kring sanningar. 

Sanning kan i princip betraktas vara en representation av verkligheten bland många andra 

representationer. Ingen av dessa representationer kan med lätthet konstateras vara mer rätt än 

någon annan. En gällande diskurs i ett kunskapsfält bör därför inte förstås som en uteslutande 

verklighet. Diskurser innebär å andra sidan ett sanningskapande för dem som använder 

språket. På detta sätt har diskurser en mening i vetandet (Winther Jørgensen & Phillips 2002, 

ss. 21 – 22, 102 – 103). På detta sätt får även socialkonstruktionismen en funktion i att den 

strävar efter att bredda förståelsen genom att granska det som tas för givet (Winther Jørgensen 

& Phillips 2002, ss. 186, 189).  
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5. Metod och metodologiska överväganden 

Detta avsnitt inleds med att presentera studiens empiri och det urval som gjorts i samband 

med materialet. Efter en genomgång av materialet kommer valet av en diskursanalytisk metod 

att redogöras. En redogörelse ges av Carol Bacchis analysverktyg: What’s the problem 

represented to be, vilket är den metodologiska analysstrategi som används i denna studie. 

Därefter beskrivs den genomförda analysprocessen. Avslutningsvis förs en etisk och kritisk 

diskussion kring studiens metodologiska riktning.  

5.1 Empiriskt material 

Denna studie har sin empiriska grund i handböcker som avhandlar ätstörningar och anorexia 

nervosa, se Tabell 1.1 nedan. Handböckerna erhölls via kontakt med Ätstörningsenheten 

länsteam i Region Östergötland. Teamet är verksamt inom fältet kring ätstörningar och 

anorexia nervosa. Dess arbete går ut på att erbjuda specialiserad tilläggsbehandling för 

ätstörningar utöver regionens ordinarie psykiatriska verksamheter. Länsteamet ansvarar 

dessutom för utbildning av personal vid andra vårdinrättningar inom regionen (Wejde 2017). 

Vi konstaterade att det var relevant att undersöka kunskap knuten till detta team då det är 

relativt troligt att kunskapen i någon mån speglas i praktiken avseende anorexia nervosa.  

Kontakten med detta team hade etablerats under ett tidigare studiebesök vid verksamheten. 

Till denna studie efterfrågades handböcker kring anorexia nervosa och ätstörningar eller 

motsvarande litteratur via e-post. Till svar erhölls en lista över den litteratur som Länsteamet 

utgår ifrån i sitt arbete. Listan bestod av handböcker som är riktade till behandlare i första 

hand. Det hindrar inte andra professioner från att nyttja dessa, vilket också uttalat framgår i 

vissa av handböckerna. 

 

Tabell 1.1 – Lista över handböcker 

Titel Författare Utgivningsår 

Så här kan man förebygga och behandla 

ätstörningar 

Glant, H. 2011 

Sluta svälta Glant, H. 2011 

Sluta hetsäta Glant, H. 2011 
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Mattillåtet  van der Ster, G. 2009 

Ätstörningar, bakgrund och aktuella 

behandlingsmetoder 

Clinton, D. & Norring, 

C. red. 

2009 

Eating Disorders and Obesity: A Comprehensive 

Handbook, Andra upplagan. 

Fairburn, C. G. & 

Brownell, K. D. 

2002 

Från självsvält till ett fullvärdigt liv – Ny KBT-

metod i 6 steg  

Ghaderi, A. & Parling, T. 2007 

Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning 

och behandling  

Huvudförfattare: Wallin, 

U 

2015 

 

5.2 Urval 

Ur det empiriska materialet har ett urval gjorts där vissa handböcker har valts bort. De böcker 

som valts bort presenteras i Tabell 1.2 nedan. Dessa handböcker är i första hand 

självhjälpsböcker riktade till dem som drabbats ätstörning. Denna studie ämnar undersöka 

mönster och utsagor i handböcker riktade till professionella och därför bedömdes dessa 

handböcker inte överensstämma med studiens syfte. Bedömningen gjordes utifrån böckernas 

respektive förord där syftet med böckerna i regel deklarerades. Bedömningen grundade sig 

även på en genomlysning av respektive handboks upplägg och målgrupp. 

 

Tabell 1.2 – Bortvalda handböcker 

Titel Författare Utgivningsår 

Sluta svälta Glant, H. 2011 

Sluta hetsäta Glant, H. 2011 
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5.3 Analysmetod – Diskursanalys 

För att analysera studiens empiriska material har en diskursanalytisk metod använts med syfte 

att utforska utsagor och mönster i handböckerna. Diskursanalys som metod kan se olika ut 

från studie till studie. Det finns inte heller ett slutgiltigt konstaterande av vad diskurser är då 

flertalet olika saker har sagts vara diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 1). 

Definitionen av diskurser kan, olikheterna till trots, i viss mån summeras med följande ord: “a 

particular way of talking about and understanding the world (or an aspect of the world)” 

(Winther Jørgensen & Phillips 2002, s. 1). Det är denna förståelse av begreppet vi ämnar 

förhålla oss till i denna studie.  

Centralt vid användandet av diskursanalytisk metod är text eller språk i någon 

form. I grund och botten handlar det om en analys av språkliga praktiker. En språklig praktik 

består i sin minsta beståndsdel av språkliga regelbundenheter i specifika sammanhang (Boréus 

2015, ss. 179 – 180).  

Vad kan då denna analys av text och språk bidra med i denna studie? 

Inspirationen till användandet av metoden kommer ur språkets och textens betydelse för hur 

människor skapas i en social kontext (Livholts 2015, ss. 3 – 4). Då vi i denna studie ämnar 

analysera text och språk i de redovisade handböckerna ser vi att diskursanalytiska ansatsen 

kan bidra till att synliggöra de konstruktioner, problematiseringar och föregivettaganden i 

större utsträckning än andra metoder.  

Diskursanalys saknar ofta föreskrifter för dess praktiska genomförande. Detta 

kan vara en fördel då den kan användas på många olika material. Samtidigt ligger det en risk i 

att metoden är alltför metodologiskt odefinierad. I ett försök att göra genomförandet av denna 

studie transparent har vi valt att använda oss utav Carol Bacchis analysverktyg What’s the 

problem represented to be.  

5.4 Varför studera problem och problemrepresentationer? 

Vi har i denna studie använt Carol Bacchis analysverktyg What’s the problem represented to 

be. Metoden fokuserar på problemrepresentation och frågeställningar dessa. I detta avsnitt 

redogörs anledningar till varför problemrepresentationer kan vara relevanta att analysera 

enligt Bacchi. 

Bacchi menar att samhälleliga problem kan hanteras först efter att de 

konstaterats finnas och därefter definierats. Förståelse kring ett problem måste skapas för att 

problemen sedan ska kunna lösas eller hanteras. Av detta följer att problemets form påverkar 
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hur lösningen bör se ut (Bacchi 2009, ss. 1 – 2). Om en företeelse exempelvis definieras som 

ett medicinskt problem leder det ofta till att en medicinsk verksamhet besitter eller avkrävs 

lösningen på problemet.  

Det är omöjligt att tala om problem och dess lösningar utan att göra tolkningar 

och värderingar av vad som ligger bakom problemet. Det är dessa värderingar som behöver 

studeras. De värderingar som styr vad problemet är och hur det bör lösas. Diskurser påverkar i 

förlängningen således hur vi ser på världen i sig och påverkar hur vi förstår den (Boréus 2015, 

ss. 181 – 182).  

5.5 What is the problem represented to be 

What’s the problem represented to be beskrivs vara en poststrukturalistisk policyanalys. Den 

grundläggande ambitionen hos What’s the problem represented to be är att analysera policy 

och hur olika problemrepresentationer konstrueras i dessa kontexter. Genom att analysera 

policy hävdar Bacchi att styrande definitioner av vad ett problem anses vara och sedermera 

hur lösningen till ett problem bör struktureras kan synliggöras. Metoden har även kommit 

att användas som analysverktyg till analyser av flera olika områden och material utöver policy 

(Bacchi 2009, s. 1).  

Bacchi presenterar tre grundläggande premisser för sitt analysverktyg. Det första 

är att samhället styrs genom problematiseringar. Med detta menar Bacchi att definitionen av 

ett problem inte är någon fastställd sanning utan snarare en gestaltning av samhällets 

värdering vid en given tidpunkt. Samhället är således en del i skapandet av definitionen av ett 

problem, samt att dessa till stor grad styr hur vi ser på vår omvärld. Det andra antagandet är 

att vi behöver studera problematiseringar istället för problemet i sig. Vad som anses vara ett 

problem kan variera och därmed kan det vara svårt att få en allomfattande förståelse av 

problemet. Genom att istället undersöka problemets framställning enligt Bacchi ökar 

chanserna till en mer ingående förståelse över vilka värderingar och uppfattningar som ligger 

till grund för dess beskaffenhet. Det tredje och sista antagandet är att vi behöver granska dessa 

problematiseringar kritiskt genom att granska vilka konsekvenser som uppkommer (Bacchi 

2009, ss. 25 – 44). 
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För att kunna granska problem och dess problematisering bryts What’s the problem 

represented to be ner i sex frågeställningar (notera att översättningarna av dessa 

frågeställningar är våra egna):  

• Q1: Hur framställs problemet?  

• Q2: Vilka påståenden och antagande bygger denna representation av problemet på?  

• Q3: Hur har denna problemframställning kommit till att uppstå?  

• Q4: Vad lämnas oproblematiserat med denna problemframställning? Vad lämnas 

osagt? Skulle problemet kunna framställas på ett annat sätt?  

• Q5: Vilka effekter kommer av denna form av problemframställning?  

• Q6: Hur och var är repretensationen av problemet producerad, spridd och 

upprätthållen? Hur kan den bli ifrågasatt, avbruten och ersatt (Bacchi 2009, ss. 2, 48)?. 

 

De frågor i What’s the problem represented to be som används i denna studie är Q1 – Q2 samt 

Q4 – Q5. Vi anser att dessa frågeställningar är de som är närmast relevanta till studiens 

övergripande syfte och frågeställningar. Bacchi påtalar att alla frågor inte nödvändigtvis 

behöver användas i en analys och att de frågor som inte anses bidra till det studiens syfte och 

sammanhang kan uteslutas.  

Q3 och Q6 kommer inte att besvaras i denna studie. Vi bedömer att studien inte 

kan bidra med ett legitimt svar på fråga Q3 då vi inte har en historisk ansats i studien. Fråga 

Q6 har en kritisk aspekt som vi ser antydan till i frågorna Q4 – Q5. Dock ser vi att fråga Q6 

skulle erfordra större utrymme och kräva mer tid för att kunna ge ett tillfredsställande svar. 

Detta saknas på grund av studiens begränsade omfattning. Urvalet av frågor från What’s the 

problem represented to be bedöms kunna tillföra insikt i det analysarbete som är i linje med 

syftet och forskningsfrågorna.  

5.6 Analysprocessen 

Analysprocessen påbörjades med att vi individuellt fördjupade oss i studiens empiriska 

material. Samtidigt fördes individuella anteckningar. Genom att använda oss av separata 

anteckningar ökades utrymmet för individuella tolkningar och därmed skapades möjlighet till 

flera varierande tankegångar i arbetet. Anteckningar fördes med Bacchis första och andra 

frågeställning som grund. Bacchis nyckelkoncept och kategorier användes som stöd när det 

avseende hanterandet den stora textmängd som analyserades (Bacchi 2009, ss. 8 – 9). 

Återkommande nyckelkoncept i de olika handböckerna synliggjordes och sorterades i 
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kategorier. Sorteringsarbetet genomfördes i ett cirkulär process där fokus rörde sig mellan 

materialets övergripande helhet och mer en närgången textuell analys (Winther Jørgensen & 

Phillips 2002, s. 153). För att göra detta återgick vi till grundmaterialet flertalet gånger. Efter 

den individuella insamlingen av empiriska materialet genomfördes en sammanslagning av 

våra separata anteckningar. Kombinationen av våra anteckningar resulterade i en tankekarta. 

Den färdigskapade tankekartan bestod av mönster och textpartier som byggts vidare till ett 

antal kategorier med samlade nyckelkoncept. Dessa kategorier kom sedermera fogas samman 

i olika diskurser. Tankekartan konkretiserade grundläggande problem samt underliggande 

antaganden och påståenden som följer av handböckernas problemrepresentationer. Genom 

denna process skapades förståelse för och avgränsning av hur problemet presenteras.  Häri låg 

grunden för analysen av materialet, vilken är nära kopplat till Bacchis två första 

frågeställningar (Bacchi 2009, ss. 2 – 9). Tankekartan omarbetades löpande samtidigt som vi 

återgick till materialet och till de passager i handböckerna vi initialt arbetade med. Slutligen 

skapades de diskurser vilka återfinns i studiens resultat. Dessa bedömdes vara de diskurser 

som bäst representerade de mönster som framkommit ur handböckerna. Dessa diskurser 

förenades i sin tur med studiens syfte och frågeställningar. Bacchis frågor har i viss mån 

justerats för att vara i linje med denna studie.  

Då diskurserna etablerats påbörjades analysen av de två nästkommande 

frågeställningarna av Bacchis analysverktyg. Denna del hade till syfte att öppna upp för 

reflektion. I detta steg återgick vi till materialet från Bacchis två första frågor för att försöka 

svara på vad som blir oproblematiserat samt vilka effekter de presenterade 

problemrepresentationerna förde med sig. Likt den första analysprocessen fördes separata 

anteckningar som sedan sammanfördes till ett gemensamt material. Materialet var i detta 

stadie mer skilt från handböckernas text än i föregående analytiska steg. Därför bör den tydligt 

subjektiva aspekten av analysarbetet poängteras. 

5.7 Etiska överväganden 

Goda forskningsetiska principer i Sverige presenteras i Vetenskapsrådets publikationer 

avseende god forskningssed. Syftet med dessa är att underlätta ett ansvarstagande i etiska 

frågor (Svensson & Ahrne 2015, s. 29). Forskning har en viktig roll gentemot dagens 

samhälle och dess medborgare genom utveckling och framsteg avseende livskvalitet av olika 

slag. Detta sker utifrån största möjliga kvalitet, vilket grundar sig i forskningskravet 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 13). Genom detta krav ställs det höga och rättmätiga krav på 
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forskningens kvalitet. Som hjälp i forskarrollen tillkommer etiska överväganden och 

rekommendationer vilka presenteras i God forskningssed. En av de rekommendationer som 

stark påpekas i relation till forskningskravet är individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 

13 – 14). Forskningens kunskapsbidrag måste vägas mot individskyddet och forskaren bör 

förhålla sig till individers eventuella obehag genom forskningens genomförande.  

I individskyddskravet finns centrala aspekter kring informationskrav och samtycke. Som 

redan presenterats så har det empiriska materialet i denna studie erhållits genom mailkontakt 

med Ätstörningsenheten länsteam i Region Östergötland. I denna mailkontakt informerades 

våra intentioner angående examensarbetet och i vilket syfte som vi efterfrågade det empiriska 

materialet ifråga. Efter att vi delgett denna information kring studien erhölls det empiriska 

materialet. När det kommer till skyddandet av den enskilde förhåller vi oss till 

konfidentialitet- och nyttjandekravet. I denna studie är detta dock av något mindre betydelse 

då vårt material inte bearbetar möten med individer i form av intervju eller 

observationsstudier. Risken för att exempelvis röja en medverkandes identitet (Svensson & 

Ahrne 2015, s. 28) är mindre i denna studie.   

I relationen mellan vårt empiriska material och principer gällande sekretess gör 

vi bedömningen att vårt material är relativt oproblematiskt med tanke på att handböckerna är 

offentligt publicerade. Därmed kan materialet sägas vara tillgängligt för vem som helst att 

läsa. Det finns således inget utlämnande av känslig information gällande författare av 

handböckerna. Det skulle kunna argumenteras för att handböckerna innehåller känsligt 

material som för enskilda anses som stötande och provocerande. Vi finner dock att då 

handböckerna är tillgängligt för alla så kommer inte denna studie att bidra med en ökad risk 

för en negativ påverkan gällande innehållet. Vi är likaså angelägna om att påpeka att det 

resultat som vi presenterar är en individuell tolkning och som inte är en allmängiltig 

uppfattning av materialet och analysen av materialet.  

5.8 Metoddiskussion 

Denna studies empiri är kontextuellt situerad då handböckerna används av Länsteamet i en 

professionell bemärkelse avseende anorexia nervosa och andra ätstörningar. Denna studie 

undersöker en möjlig kunskapskälla och detta bör sättas i relation till att kunskap sällan kan 

betraktas som något statiskt. Kunskap är rörligt och relaterar nära till den tid och kontext vari 

den skapas (Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 15 – 16, 86, 267). Därför är det viktigt att inte se 

på denna studies resultat som absoluta sanningar trots empirins potens. I sig kan empirin inte 
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anses ge en helt uttömmande bild av diskurserna kring tillfrisknande i relation till anorexia 

nervosa. Att undersöka det utvalda empiriska materialet är dock ett sätt att kritiskt granska ett 

formulerat anspråk (Jönsson 2010, s. 19) som ämnar ge ett svar på vad tillfrisknande i relation 

till anorexia nervosa kan vara.  

Det är inte heller möjligt för oss att konkret granska annat än resultatet av det 

författarskap som ligger till grund för handböckerna. Således har vi inte kunnat ta del av den 

komplexa vardag och praktik som kan antas ligga till grund för handböckernas innehåll . Det 

saknas i denna studie en bild av vad som ligger till grund för valen handböckernas författare 

gjort kring vad som bör och inte bör inkluderas i respektive text (Livholts & Tamboukou 

2015, s. 55). Studien granskar därför endast en del av kunskapen kring anorexia nervosa och 

tillfrisknande. Med detta i åtanke görs ändock bedömningen att dessa handböcker bör 

betraktas som relevanta kunskapskällor att studera. Genomslagskraften i denna studie bygger 

på att den utgår från ett empiriskt material vilket i sig underbygger en verksamhets praktik. Då 

länsteamet dessutom fungerar som utbildare inom fältet (Wejde 2017) blir studien av 

handböckerna än mer relevant.  

Vi strävar i denna studie efter att inkludera de perspektiv som vi ser förekomma 

i handböckerna och vi har inte ämnat överrepresentera vissa diskurser på bekostnad av andra. 

Med det sagt så är det av vikt att påpeka att vi har en medvetenhet kring det empiriska 

materialet i sig. Materialet kan förmodas föra med sig en medicinsk kontext då böckerna i sig 

valts ut av Länsteamet för att de är användbara för just deras verksamhet. Detta kan rimligtvis 

anta påverka innehållet i handböckerna i en medicinsk riktning till nackdel för ett socialt 

perspektiv. Resultatet kan mycket väl ha påverkats av detta på så vis att vissa tankegångar 

gjorts mindre tillgängliga än andra för oss som läsare. 

Studien ämnar inte analysera policydokument i egenskap av politiska dokument 

eller styrdokument. I samma andetag kan det argumenteras för att dessa handböcker är en 

sorts styrdokument då de innehåller vägvisande och rådgörande aspekter. Vi är medvetna om 

handböckernas potential som styrdokument. Handböckerna kan inte antas styra verksamheter 

på ett direkt vis med de presenterar dock vad som bör och inte bör göras av den enskilde 

professionelle.  

Med grund i denna studies metodologi skapas ett antal kritiska 

förhållningspunkter och ifrågasättanden av handböckernas uttalade och latenta innehåll samt 

dess diskurser. Syftet med denna studie är att visa på alternativa och berikande perspektiv men 

det visar i samma andemening hur vi positionerar oss gentemot handböckernas diskurser 
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(Jönsson 2010, ss. 94 – 95). Vad vi lyfter fram och problematiserar i denna studie behöver 

inte antas spegla handböckernas intentioner. Vad som problematiseras i denna studie handlar 

snarare om en spegling och tolkning av intentionen, observerad genom och beroende av våra 

egna perspektivglasögon. Det är av vikt att inte konstruera handböckerna som syndabockar 

genom denna studies frågeställningar (Jönsson 2010, s. 95, 102) då syftet med studien 

återigen är att bidra med nyansering och alternativa perspektiv. 

 Användandet av diskursanalytiska metoder innebär liknande förutsättningar som 

fått uttryck i avsnitt 4.1 avseende studiens socialkonstruktionistiska grund. En absolut och helt 

fristående kunskap är inte möjlig inom socialkonstruktionismen. Diskurser blir i denna 

parallell inte heller något vi som författare kan placera oss utanför (Winther Jørgensen & 

Phillips 2002, ss. 175, 22). Ett av många syften med att studera diskurser handlar om att förstå 

fixeringar och kritiskt kunna problematisera dessa. Innebörder hos ord kan i viss mån 

förändras men denna förändring sker inte i ett ögonblick. Syftet med en diskursanalytisk 

metod är således att visa det som tas för givet och skapa möjlighet att förändra detta (Winther 

Jørgensen & Phillips 2002, s. 178). 
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6. Resultat och analys 

Studiens resultat är uppdelat i fyra rubriker. Under den första rubriken presenteras de 

diskurser som har framträtt ur det empiriska och analytiska arbetet. Under den andra rubriken 

lyfts analysen vidare med hjälp av frågor ur What’s the problem represented to be för att få en 

bild av vad som inte problematiseras i det empiriska materialet. Teoretisk grund kopplas in i 

den tredje rubriken. Med grund i vad som presenterats i föregående rubriker analyseras 

därefter effekterna av problematiseringen.  

Genom bearbetning av det empiriska materialet har vi kommit fram till ett antal 

diskurser. Det bör noteras att de diskurser som presenteras inte bör betraktas som absoluta 

eller uteslutande. Resultatet av genomförd analys är i slutändan en subjektiv skapelse vilken 

hade kunnat se annorlunda ut om andra genomfört studien med samma förutsättningar. Funna 

diskurser bör inte heller betraktas vara åtskilda från varandra. Snarare kan respektive diskurs 

återfinnas i resterande diskurser då alla dessa element bygger upp den helhet som är 

tillfrisknande i de studerade handböckerna. Funna diskurser presenteras nedan i en lista för att 

ge överblick: 

Lista över diskurser: 

1. Den omogna tonårsflickan 

2. Den ambivalenta 

3. Anorexiamonstret 

4. Vad är egentligen frisk? 

5. Tillfrisknandet  

6.1 Diskurser i handböckerna 

Inledningsvis används Bacchis två första frågor som grund. Studiens två justerade frågor i 

linje med What’s the problem represented to be är Q1: Hur konstrueras anorexia nervosa som 

ett problem samt Q2: Vilka antaganden ligger bakom denna problemframställning av 

anorexia nervosa och hur yttrar dem sig?   
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6.1.1 Den omogna tonårsflickan 

Ett tydligt mönster i relation till hur den drabbade konstrueras är att denne ofta antas vara en 

kvinna. Den drabbade tillskrivs ofta pronomen hon och henne. För att göra läsaren bekant 

med den drabbade presenteras olika scener. I dessa scener är den drabbade i regel av kvinnligt 

kön:   

 

Min uppgift är att, så noggrant och sanningsenligt som möjligt, förklara för henne varför 

anorexi helt enkelt inte fungerar. [...] och att sedan hjälpa henne att hitta vägen ut igen.  

(Glant 2011, ss. 138 – 139) 

 

I handböckerna framstår beteenden och attribut vilka associeras med anorexia nervosa också 

associeras med kvinnlighet. Ett exempel på detta är bantning. Denna aktivitet konstrueras inte 

som en risk i sig. Däremot finns det en risk i den unga kvinnans bantning. På detta sätt 

kopplas problemet samman med att vissa kvinnor inte kan hantera bantning. Det handlar på så 

vis om att det är vissa kvinnor i egenskap av kvinnor som är problematiska. Tanken på att 

bantning i sig kan vara ett problem får därigenom mindre utrymme: 

 

Å andra sidan är inte kunskapsläget sådant att vi med någon som helst säkerhet an 

förutsäga vilka unga kvinnor som riskerar att bli sjuka av sin bantning och vilka som utan 

risk kan ägna sig åt ett sådant beteende. Unga kvinnors bantning kan därmed på goda 

grunder beskrivas som ett högriskbeteende för insjuknande i ätstörningar.  

(Glant 2011, ss. 11 – 12) 

 

Det förekommer att den drabbade konstrueras som man. I en av handböckerna tillägnas ett 

helt separat kapitel åt resonemang kring ätstörningar och män. Resterande innehåll i samma 

bok skrivs med antagandet av att den drabbade är kvinna: 

 

The patient will characteristically have mixed feelings. She – or sometimes he (see Chapter 

33 for a discussion of eating disorders in men) – may want help but will often be wary 

about what it may involve. 

(Palmer 2002, s. 298) 
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Den drabbade porträtteras i handböckerna vara i tonåren vilket kopplas samman med den 

drabbade som kvinna eller flicka. Den drabbade beskrivs vara oförmögen att hantera 

eventuella normer kring utseende på grund av sin ålder. Den drabbade präglas av en 

åldersmässig omognad:  

 

Å andra sidan kan man inte bara låta patienten göra som de vill och hoppas att de så 

småningom ska mogna tillräckligt för att vilja ta itu med sin sjukdom. 

(Glant 2011, ss. 191 – 192) 

 

Omognad uppvisas i handböckerna som en orsak till uppkomsten av anorexia nervosa. Genom 

att den drabbade uppnår en viss mognadsgrad kan hen därefter börja ta itu med sin sjukdom. 

Mognadsprocessen liknas exempelvis vid att ha ett överblickande perspektiv över ett 

schackbräde istället för att vara nere på schackbrädets yta. Genom att träna upp sin förmåga 

att byta perspektiv beskrivs den drabbade lättare kunna ifrågasätta anorexia nervosa. Det blir 

upp till den drabbade att genom erfarenhet och mognad inse behovet av förändring: 

 

Vad vill du att ditt liv ska handla om? Du kan välja med öppna ögon bara när du är på den 

nivå som motsvarar schackbrädet. När du tränat upp färdigheten att stanna upp och se vad 

det är som verkligen pågår har du helt plötsligt ett val. 

(Ghaderi & Parling 2007, s. 192) 

 

Bilderna av den drabbade som presenteras i handböckerna kan förstås som ett stöd till  den 

professionelle läsaren av handböckerna. Stödet kommer i form av att presentera vanligt 

förekommande attribut hos den drabbade och dess är i handböckerna påtagligt allmängiltiga. 

Trots en många hänvisningar till den drabbade utifrån generella termer så framställs den 

drabbade i andra passager som påtagligt mer individuell och säregen. Nedanstående citat visar 

på hur författarna förhåller sig till den drabbade med ett mer individualistiskt synsätt. Detta 

synsätt skiljer den drabbade från anorexia nervosa: 

 

Anorexi innebär att man förhåller sig och gör på ett visst sätt och att man ser på världen 

och tolkar den på ett särskilt sätt som delvis är en konsekvens av svälten. Med detta gör 

inte någon människa till anorektiker. Det är viktigt att vi inte uppfattar olika begrepp eller 

diagnoser som konkreta eller orubbliga personlighetsegenskaper, och sätter etiketter på 
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människor eller använder oss av egenskapstermer (krävande, jobbig, tjurig, anorektiker, 

tvångsmässig ect.). Istället bör vi sträva efter att förstå funktionen av det som just en viss 

person gör. 

(Ghaderi & Parling 2007, s. 13) 

 

6.1.2 Den ambivalenta 

En framträdande del i bilden av den drabbade är en ambivalens. Detta anspelar oftast till den 

drabbades inställning till att genomgå behandling: 

 

Hos de flesta personer med ätstörning finns en kluven inställning till att bli frisk, det vore 

en lögn att påstå något annat. Naturligtvis vill man slippa de fysiska obehagen som alltid 

följer med en ätstörning och naturligtvis vill man kunna äta som alla andra utan att behöva 

tänka på om man går upp i vikt eller inte. Samtidigt finns det en oerhört stark rädsla för att 

förändra sin situation och bli frisk eftersom man inte vet vad det egentligen innebär, eller 

hur man kommer att reagera.  

(Van de ster 2005, s. 27) 

 

Ambivalensen finns också representerad i tidigare forskning. Individer som tidigare 

diagnostiserats med anorexia nervosa kan uttrycka ambivalens kring vad tillfrisknande 

innebär. Darcy lyfter det faktum att dessa personer trots att ha genomgått behandling, verkar 

vara oförsonliga med konceptet tillfrisknande och dess innebörd och hävdar att denna 

ambivalens i sig borde vara intresse för vidare forskning (Darcy et al. 2010, s. 268). 

Denna återkommande dubbelhet är ett mönster som uttalat problematiseras av 

handböckerna. Handböckerna beskriver den drabbade vara potentiellt ointresserad av 

behandling. Ambivalensen tar sig uttryck i en brist på motivation. Den drabbade anses utföra 

halvhjärtade försök till att genomgå behandling för att uppnå ett tillfrisknande: 

 

Patienter med ätstörningar uppfattas av många inom sjukvården som svårbehandlade och 

det är inte ovanligt att dessa patienter väcker ilska och frustration i kombination med rädsla 

för patientens somatiska tillstånd. Patientens ambivalens och ibland låga motivation till 

förändring är också faktorer som kan försvåra behandlingsarbetet. 

(Wallin 2015, ss. 58 – 59) 
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Den drabbade porträtteras som ovillig att ta emot till hjälp. Den som möter eller behandlar den 

drabbade görs i handböckerna medveten om sin roll som den förstående individen. Det är den 

professionelles ansvar att i viss mån skapa ett förstånd eller förståelse hos den drabbade: 

 

När du öppnar dörren till din mottagning möts du av en person som verkar fullkomligt 

ointresserad av att överhuvudtaget prata med dig [...] Å andra sidan vill hon inte vara 

någon annanstans heller. Hon är skräckslagen inför vad hon själv håller på med och önskar 

inte någonting annat än att bli räddad av en förstående person [...] Hon vill bli fri från 

självsvältens fängelse men önskar samtidigt inte någon behandling för sin anorexi, 

eftersom sjukdomen snart är den enda tröst hon har kvar.   

(Glant 2011, ss. 134 – 135) 

 

Framträdande är en ovilja hos den drabbade att ta sig an ett förändringsarbete. 

Förhållningssättet konstrueras som en utgångspunkt för behandlaren att ta avstamp från i syfte 

att förstå den drabbade. I detta avseende verkar en viss misstänksamhet gentemot den 

drabbade efterfrågas hos behandlaren. Den som möter den drabbade beskrivs behöva vara på 

sin vakt mot den drabbades tänkbara och överraskande ointresse. 

Denna ambivalens för tankarna till den motsägelsefullhet som förefaller finnas i 

kärnan av anorexia nervosa. Den drabbade beskrivs vilja ha en sorts trygghet samtidigt som 

denne vill undvika negativa konsekvenser av anorexia nervosa. Situationen framstår som 

paradoxal. Av denna paradox följer krav på den som möter den drabbade. Som professionell 

ska en kunna acceptera att den drabbade befinner sig i en omöjlighet av att både ha kvar kakan 

och att äta den samtidigt.  

Strävandet efter en accepterande hållning kan problematiseras med hjälp av 

Foucaults panoptism. Den drabbade bör enligt handböckerna få eget utrymme för att hantera 

ovan nämnda paradox då den professionelle inte bör försöka tvinga fram förändring. Av detta 

följer förväntningar på att den drabbade på egen hand arbetar för att nå förändring, med stöd 

av professionella. En koppling kan göras den egenövervakning som nämns i samband med 

panopticon. Panoptismen handlar som bekant om att placera ett utövande av makt i individen 

själv och knyta an denna till individens egenintresse (Foucault 2009, ss. 206, 252).  
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6.1.3 Anorexiamonstret 

En återkommande diskurs som påminner om den ambivalenta är den om ett anorexiamonster. 

Denna diskurs gör sig speciellt påmind då tillfrisknande förs på tal i handböckerna. Den 

drabbade tillskrivs i detta sammanhang två samtida viljor där denne både önskar och är rädd 

för förändring:  

 

Patientens ambivalens och rädsla för förändring kan finnas med under mycket lång tid och 

kräver oftast ett ständigt pågående motivationsarbete. 

(Wallin 2015, s. 58) 

 

Den drabbade separeras från anorexia nervosa genom skapandet av anorexiamonstret. 

Monstret beskrivs finnas i den drabbade men är samtidigt också ett fristående väsen. Det 

besitter i handböckerna förmågan att kunna påverka den drabbades ätande: 

 

Ibland tar sig tvångstankarna uttryck i ett anorexiamonster som sitter på ena axeln och 

viskar i örat vad man får och inte får göra, vad man får respektive inte får äta.  

(Van de ster 2009, s. 72) 

 

Ibland beskrivs röster förekomma i den drabbades huvud. Dessa röster förstås också som 

väsen med egen vilja: 

 

Är det för att rösterna i ditt huvud säger att du är värdelös om du ger efter för påtryckningar 

att äta? Eller har du ett monster som säger till dig att du kommer att bli smällfet om du så 

mycket som tänker på mer fett eller mer mat? [...] Det är ditt friska jag som jag vänder mig 

till med den här boken. Ditt friska jag som egentligen skulle vilja vakna upp i morgonen 

och kunna äta och göra precis vad som helst, bara du slipper den obehagliga vägen dit. 

(Van de ster 2009, ss. 236 – 237) 

 

Konstruktionen av den drabbade som avskild anorexia nervosa tenderar att förekomma i 

samband med resonemang om identitet. Att konstruera anorexia nervosa som en identitet 

beskrivs förekomma hos drabbade. Detta problematiseras i handböckerna då identitet ses vara 

knutet till en människas existens. I sin tur komplicerar detta processen kring att avlägsna sig 

från anorexia nervosa: 
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För vissa personer som haft sin ätstörning länge, har den blivit en del av en livsstil som 

man identifierar sig med, och en identitet kastar man ju inte av sig lika lätt som en kappa. 

Trots det är det viktigt att börja se sig som en person som har en ätstörning, inte att man är 

en ätstörd person [...] Språkliga petitesser kan tyckas, men det är viktiga distinktioner.  

(Van de ster 2009, s. 29) 

 

Anorexia nervosa kan förstås som ett subjekt med en egen förmåga att resonera och 

argumentera för sin sak. Denna nästintill autonoma del av den drabbade är vad som behövs 

hanteras av den drabbade: 

 

Anorexin ger dig antagligen en massa anledningar och motiv till varför du behöver göra 

vissa saker och varför du måste fortsätta gå ner lite till i vikt. Låt tankarna tjattra på och 

komma med alla anledningar de bara kan. Sätt på dig perspektivglasögonen varje gång du 

fastnar i tankarnas anledningar och hot. De konsekvenser du eftersträvar är ett val och inte 

ett beslut.  

(Ghaderi & Parling 2007, s. 104) 

 

6.1.4 Vad är egentligen frisk? 

Friskhet har i böckerna en nära relation till diagnoskriterier och vikt. Bortom dessa två 

mätbara aspekter är frisk ett svåröverskådligt begrepp i relation till anorexia nervosa. 

Svåröverskådligheten visas genom en uppdelning i begreppen frisk och fri. Van der ster 

delger en svårighet i att säga när den drabbade är frisk men menar samtidigt att det går lättare 

att deklarera vad som krävs för att den drabbade ska bli fri: 

 

Hur är det att leva som frisk? När är man frisk? Vad gör man då? [...] I 

behandlingssammanhang finns ännu inga fastställda kriterier för när man betraktas som 

frisk från sin ätstörning. Däremot finns det kriterier för att ställa diagnos på ätstörning. [...] 

Jag anser att man är fri från sin ätstörning när man: [...] 

(Van der ster 2009, s. 26) 
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Då en individ behandlas för ätstörningar saknas en klar gräns mellan sjuk och frisk. 

Tillfrisknandet kopplas ofta ihop med diagnoskriterier. Samtidigt konstateras dessa vara 

otillräckliga i relation till tillfrisknande: 

 

Ofta kanske man nöjer sig med att konstatera att det inte längre föreligger någon diagnos 

eller några symtom på ätstörning. Men för att tala om att en patient är frisk räcker inte det. 

Patienten kan ha problem med ett annat psykiatriskt tillstånd, vanligen depression eller 

ångesttillstånd. 

(Wallin 2015, s. 19) 

 

Den drabbade kan också röra sig bort från anorexia nervosa som diagnos och samtidigt närma 

sig andra typer av ätstörningar. Om en som drabbad inte längre når upp till kriterierna för 

anorexia nervosa kan en fortfarande anses nå upp till kriterierna för andra ätstörningar. 

Forskningen beskrivs därtill vara bristfällig angående relationerna och övergångarna mellan 

diagnoser inom ätstörningar. På så vis blir gränsen mellan en diagnos och en annan inte heller 

självklar:  

 

[...] the potential diagnostic overlap between anorexia nervosa and bulimia nervosa remains 

incompletely understood, thereby adding a further level of complexity  

(Sullivan 2002, s. 226) 

 

Symptom för en viss diagnos verkar kunna leva kvar hos den drabbade trots att diagnosen i 

sig inte kan vara gällande. Det framgår återigen att gränsdragningar är svåra att göra i 

sammanhanget: 

 

[...] many of the individuals who clearly no longer meet the diagnostic criteria for anorexia 

nervosa continue to express “shadows” of prior psychological characteristics of the 

disorder 

(Sullivan 2002, s. 228) 

 

Det finns i relation till anorexia nervosa ingen entydig bild av när en som drabbad kan sägas 

ha uppnått friskhet eller hur denna friskhet ser ut. Det är med andra ord svårt att fastställa vad 

friskhet innebär utöver diagnoskriterierna för anorexia nervosa. Citaten ovan talar för att 
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friskhet kanske inte är något som slutgiltigt kan uppnås. Friskhet kan betraktas som en 

pågående process eller ett aktivt pågående görande.  

Som nämts innan så har tidigare spekulerat kring detta av Crystal Bowlby, 

Tamara Anderson, Elizabeth Lewis Hall och Michele Willingham som lyfter det faktum att 

det är svårt att dra en tydlig gräns för när friskhet infinner sig.  De menar på att trots att ett 

uttalat tillfrisknande från anorexia nervosa har fastställts så kan det fortfarande förekomma 

viss problematik kvar, men som då uppfattas som mer eller mindre vardagliga (Bowlby, 

Anderson, Lewis Hall & Willingham 2015, ss. 8 – 9). 

 

6.1.5 Tillfrisknandet  

Likt ovanstående framgår det att också tillfrisknande är mångfacetterat begrepp. Det är inte 

uppenbart när tillfrisknandet händer. Ofta finns denna osäkerhet tillsammans med tilltron till 

de symtom och kriterier som bygger upp diagnosen. Den drabbade betraktas i detta 

sammanhang ofta som frisk eller tillfrisknad då symptomen inte längre står att se. Det finns 

således i handböckerna olika delar som säger emot varandra i detta. En återkommande aspekt 

av tillfrisknande är att det tar tid. Den drabbade och både dennes närstående och behandlare 

behöver ha både tillit och tålamod till varandra, sig själva och processen i sig. Citatet: “Därför 

vill jag att du beväpnar dig med en stor portion tålamod” (Van der ster 2009, s. 29) belyser 

denna uppmaning. Tillfrisknande beskrivs som att nå en realistisk tankevärld, korrigera 

mönster och ersätta vissa vanor med andra vanor. Ett tillfrisknande blir därigenom ett 

återuppväckande av rationaliteten samtidigt som det är en somatisk läkeprocess: 

 

[...] tar det tid att bli frisk. Det måste både, du, din familj, dina vänner och eventuella 

behandlare acceptera. [...] Har man haft sin ätstörning i många år, tar det lång tid innan 

man kan avliva myter, införliva realistiska tankar, nya mönster och vanor i sin vardag. 

Dessutom behöver kroppen tid för att reparera och bygga upp vävnader, underhålla organ 

och producera hormoner med mera.  

(Van der ster 2009, s. 28) 

 

Inbyggt i tillfrisknandet finns en rädsla för det okända. Som om att anorexia nervosa som 

fenomen blivit en del av den drabbades identitet och lämnandet av denna kända identitet fyller 

den drabbade med obehag: 
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Samtidigt finns det en oerhörd stark rädsla för att förändra sin situation och bli frisk 

eftersom man inte vet vad det egentligen innebär, eller hur man kommer att reagera  

(Van der ster 2009, s. 27) 

 

Ett annat återkommande mönster var att tillfrisknande i förhållande till anorexia nervosa 

skildras som en resa: 

 

Anorexin i senare faser gör att man tycker att man inte är värd att få och göra de saker man 

tycker är bra. Här kan du göra ett val, sätt på dina perspektivglasögon, [...] Även den 

längsta resa börjar med ett första steg.  

(Ghaderi & Parling 2007, s. 104) 

 

Tillfrisknande beskrivs ibland som en resa med en distinkt start. Starten på denna resa 

påbörjas ofta med att den drabbade förstår att anorexia nervosa är en del av dennes liv. 

Förståelsen hos den drabbade hänger sedan ihop med en förväntan hos behandlaren om att ett 

ställningstagande förr eller senare måste göras i relation till anorexia nervosa. Detta 

ställningstagande konstrueras på flertalet olika sätt. Ett av dessa är i formen av ett vägval: 

 

Det är nu dags för patienten att verkligen ta ställning själv. Vilken väg ska hon välja och 

vart vill hon nå? [...] Ett argument för att välja vägen mot FORTSATT LIV [...] Ett starkt 

skäl att slut springa fram och tillbaka på den enformiga vägen mot FORTSATT SVÄLT 

[...] 

(Glant 2011, ss. 168 – 169) 

 

Tillfrisknande beskrivs bestå av sjukdomsinsikt och ett medvetet val till ett mindre begränsat 

liv. Båda dessa delar blir tillsammans den påbörjade resan. Resan går från besvär kring 

ätstörningar och rör sig mot ett liv utan dessa besvär. Tillfrisknande skildras på så vis som en 

förflyttning från ett sjukligt förhållningssätt till ett normalt. Tillfrisknandet är 

sammanfattningsvis något som kan stå utanför de statiska tillstånden sjuk respektive frisk.   

 

6.1.5.1 Den professionelle som den kompetenta informationsgivaren 

Den professionelle beskrivs vara nära relaterad till tillfrisknandet. Vad som presenteras i 

denna underrubrik relaterar nära till den professionelles roll. Denna aspekt av tillfrisknandet 



 

53 

 

bedömdes vara av vikt för det sociala arbetets relation till tillfrisknande och anorexia nervosa 

då denne förväntas möta den drabbade. Den professionelle som skall stå öga mot öga med de 

drabbade som synliggjorts i dessa handböcker. Hanterandet av ätstörningar konstateras i 

anslutning till detta att vara en utmaning som behöver hanteras: 

 

Behandling av ätstörningar erbjuder utmaningar för personal inom vården [...] patienter 

som värjer sig för framgångsrik behandling och helst vill vara i fred. Det kan vara 

provocerande och många behandlare kan uppleva patienterna som egensinniga och 

bortskämda − det är väl bara att äta.  

(Wallin 2015, ss. 22 – 23) 

 

Den professionelle får kravet på sig att informera patienten om en form av sanningar kring 

anorexia nervosa: 

 

Som jag tidigare nämnt betraktar jag det som min uppgift att informera patienten om vad 

som händer när man är underviktig och ändå fortsätter att svälta sig själv.  

Jag kallar denna informationen för “erfarenhetsmässiga sanningar” om svält, eftersom det 

framför allt är frågan om just detta, det vill säga upprepade erfarenheter av hur det varit för 

nästan alla självsvältare som jag har träffat och behandlat.  

(Glant 2011, ss. 146 – 147) 

 

Utöver att kunna förmedla så korrekt och riktig information till den drabbade bör den 

professionelle också kunna visa en emotionell och empatisk sida. Den drabbades som individ 

får i detta sammanhang en större utrymme. Den professionelle konstrueras som någon vilken 

bör pendla mellan att vara sträng och ifrågasättande i motsats till inkännande och empatisk. 

Att behov och önskemål nämns i samma mening lägger ytterligare tonvikt vid att det är olika 

perspektiv som möts. Dessa perspektiv behöver inte nödvändigtvis vara överensstämmande: 

 

Behandling bör erbjudas med mesta möjliga samtycke, medbestämmande och delaktighet 

som lämpar sig för den enskildes behov och önskemål. 

(Wallin 2015, s. 110) 
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Den professionelle behöver kunna vara flexibel i relation till den drabbade som individ. 

Tillräcklig kompetens kombineras med förmågan att kunna balansera olika diagnosers 

innebörd gentemot mellanmänskliga förhållningssätt till den drabbade: 

 

Det finns en påtaglig variation av individers symtom både inom och mellan de olika 

diagnoserna anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning samt andra 

ätstörningar. Ett alltför strikt förhållningssätt till diagnos bör därför undvikas då det kan 

försvåra dialogen med patienten. 

(Wallin 2015, s. 111) 

 

Vad som tydliggörs är att behandlaren behöver förhålla sig till att drabbade som individer inte 

kan tillskrivas allmängiltiga attribut samtidigt som många aspekter delas mellan de drabbade. 

Behandlare konstrueras återigen med märkbara krav på anpassning och följsamhet i 

bemötandet av den drabbade: 

 

En av de viktigaste kunskaper som vi nu har om ätstörningar är att patienterna utgör en 

mycket heterogen grupp. Trots uppenbara likheter i centrala ätstörningssymptom [...] kan 

patienterna vara mycket olika i andra viktiga avseenden.  

(Clinton & Norring 2009B, s. 242) 

6.2 Vad blir osagt och oproblematiserat? 

I denna del av resultatet redogörs vad vi i enlighet med What’s the problem represented to be 

anser blir osagt och oproblematiserat i det empiriska materialet i enlighet med justerande 

frågan av Q4: Vad blir osagt och oproblematiserat avseende hur anorexia nervosa 

konstrueras som ett problem? Vi tar här upp vår tolkning av vad som inte kommer till tals 

utifrån hur anorexia nervosa presenteras som ett problem i handböckerna. Avsnittet är därav 

mer baserat på subjektiva uppfattningar än föregående passager. 

 

6.2.1 Den drabbade 

Vi ser inledningsvis att kön är ett område som i viss mån lämnas oproblematiserat i 

handböckerna. I de tidigare presenterade diskurserna kom det fram att den drabbade allt som 

oftast konstruerades som flicka eller kvinna. Personer som faller utanför denna uppfattning 

ses inte drabbas i samma utsträckning. Kvinnan tenderar att ses som ensam bärare av anorexia 
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nervosa och på detta sätt knyts problematiken an till kvinnliga attribut i första hand. Vidare 

leder detta också till att mannen i viss mån inte kan drabbas av anorexia nervosa. Vår 

uppfattning är att diskursen om den omogna tonårsflickan som presenteras i handböckerna är 

en förenkling.  

Risken med den omogna tonårsflickan som ensam bärare av anorexia nervosa är 

att samhälleliga aspekter och normer undgår kritik. Tonårsflickan tillskrivs en oförmåga att 

klara yttre påtryckningar som andra individer till synes verkar vara opåverkade av. Problemet 

knyts exklusivt till tonår och kvinnligt. Nedanstående citat belyser ett exempel: 

 

Hon ägnade sig då framför allt åt att läsa de vanligaste veckotidningarna för unga flickor. 

Som hon själv ser det kom hon på det viset alltför tidigt i kontakt med normer och 

utseendeideal med stark fixering vid smala kroppar [...]Det är också tydligt att flickan i 

exemplet blivit stark påverkad av ett olämpligt budskap från vuxenvärlden: “Bara de unga 

kvinnor som har mycket smala kroppar duger till att visa snygga och häftiga kläder i de 

tidningar som stora flickor läser.  

(Glant 2011, s. 18 – 19) 

 

Det är viktigt att påpeka att diskussionen om eventuella könsskillnader och könsfördelning 

förs trots allt på tal i handböckerna. Överrepresentationen av kvinnor inom kategorin drabbade 

av anorexia nervosa är exempel på aspekter som lyfts fram (Ghaderi & Parling 2007, s. 40).  

Vi kan i handböckerna se en brist i synen på problematiseringen kring män som drabbade av 

anorexia nervosa. Mäns perspektiv är dock inte helt förbisett utan förekommer i någon grad i 

handböckerna, om än i begränsad omfattning.  

Wallin lyfter det faktum att lite kunskap finns om varför pojkar och män inte 

diagnostiseras i närheten av hur mycket kvinnor och flickor diagnostiseras (Wallin 2015, ss. 

21 – 22). I kontrast till detta menar Wallin på att kvinnors ätstörningsproblematik har en 

betydligt mer etablerad dialog när det kommer till deras uppkomst och potentiella riskfaktorer 

(Wallin 2015, s. 21).  

Ytterligare en aspekt som framstår mer osagd handlar om den drabbade och 

dennes ålder. Genom ett antagande av att den drabbade befinner sig i tonåren så finns det en 

risk att drabbade i högre ålder blir osynliggjorda. Dock står detta faktum inte helt obehandlat i 

det empiriska materialet: 
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På senare år har det kommit alltfler rapporter om ätstörningar som debuterar bland äldre 

kvinnor [...] Bland dessa äldre patienter var den genomsnittliga debutåldern 56 år och i ett 

fall så sent som 77 år.  

(Clinton & Norring 2009A, ss. 52 – 53) 

 

Med detta ovanstående citat i åtanke kan det förefalla sig relevant att undersöka denna grupp 

ytterligare. Uppenbarligen verkar drabbade i studiens empiriska material kunna konstrueras 

som annat än unga. Både äldre och yngre förefaller kunna drabbas. Konstruktionen av den 

drabbade som ung och okunnig förekommer dock oftare. Att koppla samman ung med 

okunnig ger slutsatsen att ålderdom i sin tur för med sig kunnighet eller klokskap. I denna 

mening är det som om att det inte är möjligt för äldre att drabbas av anorexia nervosa då 

ålderdom i förlängningen associeras med kunnighet. En allvarlig risk till följd i detta tankesätt 

är att vissa som är drabbade av anorexia nervosa och råkar vara äldre kanske inte får den vård 

som hen behöver.  

 

6.2.2 Tillfrisknande och social kontext 

Ytterligare en koppling avseende vad som görs oproblematiserat hänger samman med det 

sociala arbetets fält. Kopplingen berör tillfrisknandet i relation till den drabbades sociala och 

samhälleliga kontext. Tillfrisknandet består innehållsmässigt av en individuell resa och 

insikter som individen själv behöver göra på inrådan av den erfarne och kunnige behandlaren. 

Vad som inte synliggörs i detta är yttre sociala och samhälleliga faktorer vilka i viss forskning 

tillskrivs en påtaglig roll. Dessa faktorer kan rentav spela roll på det individuella planet 

genom internaliseringsprocesser (Eli 2018B, ss. 490, 489 – 491).  

Vad som inte problematiseras är mellanmänskliga faktorer vilka förefaller finnas 

där innan dess att individen själv faktiskt förstår det. Det finns således en del outforskad mark 

i utrymmet kring bidragande och försvårande faktorer i kroppsnormer och förhållningar till 

ätandet som social ritual. Vad som kan ses är att debuten i relation till ästörningar är ofta 

knuten till bantning och en missnöjdhet med den egna kroppsformen (Vandervoort & Green-

Demers 2014, ss. 99, 106). Denna aspekt verkar falla bort i det empiriska materialet.  

6.3 Foucault i resultatet 

Återkommande i vården är enligt Foucault en historiskt långtgående tendens att dela in i 

normalt och onormalt, i friskt och sjukt. Det dubbla syftet i detta kretsar både kring förändring 
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och markering (Foucault 2009, ss. 181, 186 – 187). I vårdsammanhang kan det både handla 

om att förändra individen och samtidigt skapa uppfattningar kring hur en individ bör och inte 

bör vara. I förlängningen menar Foucault att det handlar om att synliggöra avvikelser och 

disciplinera det avvikande (Foucault 2009, ss. 194 – 195)   

Om denna indelning i normalt och onormalt synas genom Foucaults panoptism 

kan den drabbades egna uppfattningar om hur denne bör vara som frisk ses som en 

individualisering av den auktoritetsbärande läkarens bild av friskhet och tillfrisknande 

(Foucault 2009, ss. 209 – 211). Detta resonemang styrks av det empiriska materialet då både 

tillfrisknande och friskhet förefaller vara svåra att klart definiera. Mätbara faktorer så som vikt 

och diagnoskriterier ställs mot det faktum att handböckerna konstaterar desamma som 

otillräckliga. Handböckerna presenterar en bild av tillfrisknandet och friskhet som en oklar 

process vilken beror på den drabbade. Tillfrisknandet blir därigenom en process som bara den 

drabbade kan genomföra. På detta sätt förväntas tillfrisknandet ske hos den drabbade för 

dennes egen skull. På samma gång maximeras individens nytta (Foucault 2009, s. 140) genom 

ett tillfrisknande då det potentiellt innebär en mindre belastning för de kollektiva 

hjälpsystemen.  

6.4 Avslutande reflektion  

I denna avslutande del presenteras en ambition att eftersöka svaret på den femte frågan i 

What’s the problem represented to be: Q5: Vilka blir effekterna av hur anorexia nervosa 

konstrueras som ett problem? Denna frågeställning bygger vidare på tidigare avsnitt där 

redogörelse gavs för vad som förblev oproblematiserat i denna studies empiriska material. Av 

det som inte blir synliggjort eller problematiserat följer ett antal konsekvenser (Bacchi 2009, 

s. 15). 

Vi kan i materialet se att den drabbade kan konstrueras som bestående av olika 

delar. Den drabbade kan i detta avseende bestå av ett friskt och ett sjukt jag. Dessa olika jag 

kan i viss mån vara motsatta och låsta i en konflikt med varandra. Det verkar i denna 

konstruktion föreligga en motsatthet inom den drabbade omkring sig själv och identitet i 

relation till anorexia nervosa. Detta kommer på tal i tidigare forskning där anorexia nervosa 

inte utelsutande kan konstrueras som något negativt av drabbade (Rance, Clarke & Moller 

2017, ss. 133 – 134; Wilson 2004, s. 158). En effekt av att konflikten placeras inom den 

drabbade själv är att omkringvarande kontexter (exempelvis den sociala) får ta ett steg tillbaka 

i behandlingssammanhang. En kontextuell faktor som sägs spela stor del i den drabbades 
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tillfrisknande (Ma & Chan 2003, s. 47). Det ska nämnas att trots familjens stora konstaterade 

roll i tillfrisknandet så innebär familjens inklusion i den drabbades tillfrisknande ofta ett ökat 

behov av stöd till de närstående (Jungbauer, Heibach & Urban 2015, s. 78 – 79). Detta 

placerar förståelsen av anorexia nervosa i en bredare social kontext där samhälleliga aspekter 

behöver vägas in (Ma 2007, s. 158; Ma & Chan 2003, ss. 65 – 67). Med detta är det inte sagt 

att en samhällelig kontext med enkelhet kan eller bör vävas in i den direkt behandlingen av 

den drabbade. Däremot skulle det kunna sägas att kulturella och samhälleliga faktorer 

tillskrivs ha än mer påverkan på tillfrisknande i relation till anorexia nervosa än vad de har 

idag. Ma och Chan menar i sin artikel på att det är i detta sammanhang som socialarbetaren i 

egenskap av en del i ett multidisciplinärt omvårdnadsteam kan komma att vara ett ovärderligt 

tillskott. Detta med tanke på dennes unika kunskapsmässiga koppling mellan samhällets olika 

nivåer (Ma & Chan 2003, ss. 67, 66).  

I vår studie av diskurser av hur den drabbade konstrueras kan vi se att den 

drabbade ofta antas vara en flicka eller en kvinna. Detta antagande blir i stort inte ifrågasatt. 

Genom att användandet av hon och henne i beskrivningar av drabbade så skapas det 

svårigheter för den drabbade att tillhöra andra könstillhörigheter. Frågan vi då ställer oss är 

huruvida detta antagandet kan komma att påverka synen på den drabbade både i relation till 

behandlare och professionella men även för den drabbade själva. Vi har sett att anorexia 

nervosa tidigare har beskrivits hänga ihop med en känsla av skam för sin situation och den 

drabbade kan ses tillskriva sig själv som misslyckad (Rance, Clarke & Moller 2017, ss. 129 – 

130). Med detta i åtanke kan vi se en fara i att utgå från en väldigt snäv problemframställning 

av anorexia nervosa. Vi ser en eventuell fara för att den drabbade själv inte ser sig själv som 

drabbad av en anorexia nervosa eftersom hen inte har den könstillhörighet som allra oftast 

tillskrivs fenomenet. Kanske kan det i sig bidra till ett hinder i att söka hjälp i rädsla för att 

inte tas på allvar. Med den redan existerande skammen som har setts prägla anorexia nervosa 

så kan en ytterligare skamkänsla i att falla utanför den typiska problem framställningen 

försvåra möjligheten i att nå dessa personer. Likaså kan detta påstående liknas med resterande 

attribut som tillskrivs den drabbade i den genomförda analysen. Den drabbade som ung är ett 

sådant exempel. Alternativa manifestationer av den drabbade får i samband med detta mindre 

uppmärksamhet.  

Tillfrisknande i sig kan förstås vara en pågående process och ett görande som är 

pågående (Bowlby, Anderson, Lewis Hall & Willingham 2015, s. 8) vilket skulle kunna 
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knytas an till den oklarhet som presenteras i empirin. Van der ster ställer relaterade frågor och 

ger samtidigt följande talande konstaterande:  

 

Hur är det att leva som frisk? När är man frisk? Vad gör man då?”  [...] I 

behandlingssammanhang finns ännu inga fastställda kriterier för när man betraktas som 

frisk från sin ätstörning. 

(Van der ster 2009, s. 26)  

 

Tillfrisknandet konstrueras även som en resa med ett mål. I relation till ovan är målet 

måhända oklart men resor tenderar likväl att ha ett mål, vilket Glant också uttrycker:  

 

Vilken väg ska hon välja och vart vill hon nå? [...] Ett argument för att välja vägen mot 

FORTSATT LIV [...] Ett starkt skäl att sluta springa fram och tillbaka på den enformiga 

vägen mot FORTSATT SVÄLT är att man inte uppnår någonting av värde genom att 

svälta sig själv. 

(Glant 2011, ss. 168 – 169) 

 

I ovanstående citat placeras den drabbade i ett vägval med de båda slutmålen fortsatt liv och 

fortsatt svält. Liknelsen mellan tillfrisknande och en resa kan göras än mer tydlig: “Även den 

längsta resa börjar med ett första steg” (Ghaderi & Parling 2007, s. 104).  

I tidigare forskning har vi inte noterat lika tydliga anspelningar på tillfrisknandet 

som resa. Det handlar då istället om att det är ett pågående fenomen som kan sakna tydlig 

början och tydligt slut (Bowlby, Anderson, Lewis Hall & Willingham 2015, s. 8). Innebörden 

av tillfrisknande menas i andra fall vara varierande (Hay & Cho 2013, s. 738; Ma 2007, ss. 

158 – 159). Mer i linje med tidigare forskning placerar andra delar av handböckerna liknande 

vikt vid det multifaktoriella i tillfrisknandet: “[...] för att tala om att en patient är frisk räcker 

inte det.” (Wallin 2015, s. 19). Tillfrisknande i relation till anorexia nervosa förefaller i detta 

avseende vara något som är svåruppnåeligt: “continue to express “shadows” of prior 

psychological characteristics of the disorder” (Sullivan 2002, s. 228). Även om anoreixa 

nervosa i egenskap av diagnoskriterier kan konstateras ha lämnat den drabbade förefaller detta 

inte alltid vara ett tillräckligt tillfrisknande.  

Tillfrisknande framstår vara svårt att konstruera som något definitivt. Det verkar 

snarare kunna variera från fall till fall. I relation till diagnoskriterierna för anorexia nervosa är 
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tillfrisknandet relativt tydligt (APA 2013, ss. 338 – 339). Handböckernas diskurs kring 

tillfrisknande uttrycker dock en mindre tydlig bild. Tillfrisknande blir genom denna påtagliga 

variation och mångtydighet knutet till individens behov och uppfattning. Det är inte sällan sett 

genom en behandlares perspektivglasögon. Eftersom individen inte kan presenteras med ett 

färdigpaketerat tillfrisknande behöver denne själv också konstruera sitt tillfrisknande. I ljuset 

av Bacchis fråga om vad som lämnas oproblematiserat (Q5) leder det fokus på individuella 

tillfrisknandet till att det omkringvarande samhällets del lämnas relativt oproblematiserat. 

Detta förefaller vara ifrågasatt av tidigare forskning (Eli 2018B, ss. 489 – 491). Individen kan 

sägas äga sitt tillfrisknande men har i samma ägande också ett ansvar för det. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt avhandlas studiens forskningsfrågor: Vad krävs enligt dessa handböcker för att 

någon ska uppnå ett tillfrisknande från anorexia nervosa? Var eller hos vem finns, enligt 

handböckerna, förutsättningarna för att bli frisk från anorexia nervosa? På vilka sätt går själva 

tillfrisknandet till enligt handböckerna? 

Studiens resultat visar till att börja med ett antal antaganden kring den drabbade 

och hur tillfrisknande i relation till anorexia nervosa ser ut. Ett antal distinkta diskurser 

noteras i studiens empiriska material och utifrån dessa framhävs aspekter av hur anorexia 

nervosa kan uppfattas och sedemera behandlas.  

Bilden av den som drabbats av anorexia nervosa är nära knutet till individens 

personliga egenskaper. Vanligt förekommande karaktärsdrag hos denne är: omognad; 

ambivalens gentemot behandling; bristande motivation samt en förmåga att som patient vara 

generellt svår att behandla. Den drabbade delas därtill ofta upp i två olika jag. Det skapas i 

tillfrisknandeprocessen ofta ett friskt och ett sjukt jag i samma person. Alternativa 

beskrivningar som motsäger dessa bilder förekommer i studiens material med de är få till 

antalet och tar upp relativt lite plats i handböckerna.  

Tillfrisknandet i sig presenteras både som resa och samtidigt som något utan 

uttalade punkter för start och slut. Även i de fall då tillfrisknande konstrueras som resa 

förefaller denna resa kunna sakna både start och slut. 

Tillfrisknandeprocessen och anorexia nervosa förefaller på ett återkommande 

sätt präglas av relativt stor komplexitet. Både tillfrisknandet och anorexia nervosa beskrivs i 

handböckerna på sätt som kan vara motsägelsefulla. Tillfrisknandet beskrivs exempelvis vara 

både knutet till tydligt mätbara värden så som diagnoskriterier eller vikt samtidigt som det 

handlar om en subjektiv process som präglas av osäkerhet. 

Trots mångsidigheten i denna konstruktion är det återkommande att 

tillfrisknande i relation till anorexia nervosa ses som ett individuellt skeende. Mångsidigheten 

finns parallellt med diagnosen anorexia nervosa och dess kriterier. Tillfrisknandet blir på detta 

sätt en individuell fråga trots den standardisering som finns i diagnosen. Tillfrisknandet blir 

genom denna individualisering skild från samhälleliga och bredare sociala förutsättningar. Då 

varje tillfrisknande blir tydligt knutet till individen själv ligger ansvaret för tillfrisknandet i 

slutändan hos den drabbade.  
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Antagandet om att anorexia nervosa och tillfrisknandet enbart är en individuell 

fråga verkar vara ifrågasatt i viss mån. Ifrågasättandet står främst att se i forskning kring fältet 

med dyker även upp i vissa handböcker.  

Behandlaren ses som en länk mellan den drabbade och tillfrisknandet. Det är 

behandlarens lott att besitta auktoritet och kompetens för att informera och stötta den 

drabbade tillfrisknandet. Stora krav ställs på behandlaren avseende balansen mellan att vara 

auktoritär och empatisk. Behandlarrollen i relation till tillfrisknandet för dessutom ofta med 

sig stora krav på både anpassning och förhållningssätt gentemot den drabbade och dennes 

situation. 

Det är genom reflektion kring den professionelles roll som denna studie knyter 

an till det sociala arbetets fält. Handböckerna som studerats kan sägas ha två funktioner när 

det kommer till deras respektive relation till professionella. Handböckerna kan dels betraktas 

som stödjande material för den professionelle i dennes yrkesverksamhet. Därtill kan 

handböckerna också sägas inneha en berättigande funktion i relation till den professionelles 

roll. Då frågan om tillfrisknande och anorexia nervosa inte är en lätt fråga ger handböckernas 

innehåll utrymme åt behandlaren på olika sätt. Handböckerna handlar således både om att ge 

de som möter den drabbade en större möjlighet att förstå de utmaningar som kan uppkomma i 

behandlingen samtidigt som den professionelles överordnade roll befästs (Foucault 2009, ss. 

173 – 174; Foucault 2008, s. 187). Vi kan inte med denna studie visa att handböckernas 

dubbla funktion är ett symptom på någon sorts underliggande agenda. I relation till Foucaults 

tankar kring den produktiva behöver makt inte nödvändigtvis handla om ett aktivt förtryck av 

individen. Detta bygger på observationen att makten i sig är inbyggd i tillfrisknandet. Då 

behandlaren besitter kunskapen är det upp till den drabbade att bevisa sig tillfrisknad. Genom 

att betrakta maktaspekterna i tillfrisknandet kan den problemframställning som hör ihop med 

anorexia nervosa ifrågasättas. 

Ålder och kön generellt inte problematiseras i handböckernas bild av hur 

tillfrisknande från anorexia nervosa yttrar sig. I enlighet med Bacchis What’s the problem 

represented to be är då frågan vilka konsekvenser som kommer av tillfrisknandets respektive 

framställningar i handböckerna.  

Ett par noterbara aspekter som avslutningsvis kan yttras i ett försök att summera 

ovanstående är: Den drabbade kan få en annan relation till anorexia nervosa. Denna väg är 

inte tydlig i sig men den behöver inte vara ensam. Med ett stort mått av inkännande, tilltro, 
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empatisk reflexivitet och i vissa fall en tydligt bestämd hållning förväntas den professionelle 

sträva efter att visa den drabbade hur denna väg kan se ut. 

7.1 Kritisk reflektion 

Då studien exklusivt fokuserar på text i handböcker följer att andra delar av diskursen faller 

bort. Diskursernas sociala kontext är exempel på vad som i denna studie blir utelåst från 

analysarbetet. Analysen har därför en potentiellt svagare förankring i den verksamhetsmässiga 

praktiken. Studiens bild av vad som ligger till grund för mötet mellan den drabbade och den 

professionelle kan inte antas automatiskt stämma överens med vad som faktiskt sker i mötet. 

Att analysera möten är inte denna studies fokus men dess resultat spelar ändock en roll i det 

komplexa fenomen som ett möte mellan två individer är. 

Studien i sig grundar sig på ett relevant material då urvalet har sin grund i 

litteratur som faktiskt används. Vad som hade kunnat göra denna studie mer koherent och 

lättare att genomföra hade kunnat vara att begränsa antalet empiriska källor och fokusera 

närmare på vissa mer tydligt utvalda delar. Inget specifikt urval gjordes i läsningen av de 

handböcker som inkluderats i studien. Urval gjordes i ett senare skede där passande och 

talande passager valdes ut utefter deras relation till ämnet tillfrisknande. Studien kan därför 

sägas ha blivit lidande av blotta mängden empiriskt material i kombination med dess 

omfattning.  

Metodvalet möjliggör att en alltid kan samla in mer data och alltid kan analysera 

denna data än djupare. Det var därför en utmanande uppgift att avgöra när en samlat 

tillräckligt mycket data för att kunna fortsätta till analysen av data. Samma typ av 

komplikation framkom vid genomförandet av analysarbetet. Blotta omfattningen och 

mängden data gjorde uppgiften komplex och svåröverskådlig. 

 Avseende studiens teoretiska grund kan det exklusiva användandet av allmän 

socialkonstruktionistisk teori och Foucault problematiseras. Även om vissa viktiga 

maktaspekter i det empiriska materialet blir talande genom dessa teoretiska inriktningar 

utesluts dessvärre feministiska resonemang om samma ämne. Studiens analytiska bredd hade 

kunnat gynnats genom användandet av feministisk teori. Avsaknaden av feministisk teori blir 

speciellt talande i denna studie då Bacchis fråga om vad som blir osagt leder till en 

problematisering av den drabbades kön och ålder. En annan alternativ eller kompletterande 

teoretisk inriktning hade varit Aaron Antonovskys teoribildningar kring salutogenes och 

känsla av sammanhang. Denna studie behandlar indirekt den drabbades insjuknande i 
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anorexia nervosa då den försöker ge en bild av tillfrisknandet. Återkommande är diskrepanser 

kring vad tillstånden sjuk och frisk innebär för den som drabbats av anorexia nervosa. Genom 

Antonovskys salutogenetiska begreppsapparat hade tillfrisknandet i relation till anorexia 

potentiellt kunnat undersökas som ett kontinuerligt fenomen (Antonovsky 2005, ss. 28 – 29).  

7.2 Studiens kunskapsbidrag  

Det är inte en lätt sak att definiera vad en studie kan bidra med rent konkret. Vad som är 

vedertaget och självklart i en viss tid och kontext behöver inte vara detsamma under andra 

förutsättningar (Sohlberg & Sohlberg 2013, ss. 15 – 16).  

Ett potentiellt kunskapsbidrag från denna studie är uppvisandet av de diskurser 

som handböckerna uppbär kring tillfrisknande i relation till anorexia nervosa. Genom dessa 

har underliggande antaganden synliggjorts. Tillfrisknande kan alltså med försiktighet 

konstateras innebära många olika saker och studien har belyst vad tillfrisknande kan vara. 

Studien har också lyft tanken kring vikten av behandlare som är insatta i sociala frågor och 

socialt arbete. Anorexia nervosa och tillfrisknande handlar i stor utsträckning om förståelse 

och acceptans hos alla som är inblandade till tillfrisknandet hos en viss drabbad. Då anorexia 

nervosa ofta innebär en social isolering och en försämrad relation till arbetsmarknad och andra 

samhällsfunktioner förefaller det relevant att inte uteslutande förpassa frågan till det 

medicinska fältet. Den drabbade befinner sig i en kontext och denna kontext behöver 

synliggöras i större utsträckning. 

En avsikt bakom denna studies tillkomst var en önskan om att försöka öppna 

upp diskussionen kring vad tillfrisknande är och kan vara. Tanken är att detta på sikt 

underlättar samarbetet mellan den professionelle och den drabbade. Genom en vid och 

nyanserad bild av tillfrisknandet kan den professionelle skapa verktyg för att förmedla 

förståelse och empati gentemot den drabbade. 

Handböckerna som analyserats uppskattar vi ha ett faktiskt värde för behandlare 

och professionella som arbetar med anorexia nervosa. Att då ha en insikt och medvetenhet i 

innehållet och dess eventuella influens ser vi vara av betydelse. 

7.3 Reflektioner kring framtida forskning 

Ämnet som denna studie har hanterat var i många avseenden ett ämne som är relevant för 

socialarbetarens professionella roll. Den ofta efterföljande sociala isoleringen behöver i regel 

ett brett utbud av professioner och behandlingar. Att genomföra en likartad studie med grund i 
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feministisk teori är en potentiellt givande och intressant vidareutveckling av det 

maktcentrerade perspektivet som föreslås genom denna studie.  

En av denna studies styrkor ligger i det faktum att den hade sin empiriska grund 

i material med en nära koppling till det praktiska arbetet med drabbade. En kan dock fråga sig 

hur stor del av ovanstående diskurser och resonemang som faktiskt återfinns i det praktiska 

arbetet med drabbade. Det hade därför varit av intresse att genomföra en diskursanalys i en 

mer situerad kontext genom att analysera andra kunskapskällor än de handböcker som denna 

studie analyserar. En intervjustudie eller fokusgruppsstudie hade kunnat belysa vilka diskurser 

som aktivt finns hos professionella i Region Östergötland kring anorexia nervosa och 

tillfrisknande.  

En policyfokuserad diskursanalytisk studie av tillfrisknande och anorexia 

nervosa är ett annat förslag på framtida forskning. En sådan hade kunnat belysa hur 

tillfrisknande skapas i relation till beslutsfattandet och på vilka sätt tillfrisknande betraktas 

vara möjligt.  
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