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Abstract 

 

Author:  Amanda Johansson 

Title: ”The construction of eating disorders” – A qualitative content analysis 

which study of how people with eating disorders are produced in Swedish day – 

and evening papers between the years 2005-2016. (Translated title) 

Supervisor:  Mats Hilte 

Assessor: Tove Harnett 

 

The aim of this study was to examine how eating disorders are constructed in the 

media. More specifically its aim was to find out how people with eating disorders 

are produced and constructed in the Swedish daily and evening papers. The study 

was based on a content analysis of twenty articles from daily and evening 

newspapers between 2005 - 2016 who presented eating disorders. The analysis 

was based on three different themes to help describe the results. The themes was 

the person, the disease and the environment. The results from the study was that 

people with eating disorders are often described as slim, young girls and that 

eating disorders as a disease often describes the sick person eating less and 

exercising more. The conclusion from the study shows that medias construction of 

people with eating disorders shows some typifications that together form an 

identity type that I have chosen to call the good girl. 
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1. Inledning 
 
Denna uppsats kommer att handla om och undersöka hur personer med 

ätstörningar konstrueras i media, mer specifikt i artiklar ur svensk dags – och 

kvällspress. Treasure & Alexander (2013) beskriver i sin undersökning att 

ätstörningar idag är den psykiska sjukdomen med högst dödlighet. På 1177 

Vårdguidens (2014) hemsida beskrivs det att ätstörningar ofta tar över den 

drabbades liv och att denne ofta blir fixerad vid kost och sin kropp vilket innebär 

att denne kan ha svårt att klara av andra delar i livet. Andra delar i livet kan vara 

att klara av de krav som ställs både undervisningsmässigt och socialt i skolan samt 

att fungera tillsammans med sin familj. Utifrån detta är det viktigt att det finns 

kunskaper kring ätstörningar inom socialt arbete eftersom de drabbade personerna 

och deras anhöriga ibland blir aktuella inom socialtjänsten då skola och 

familjesituation inte fungerar. Det är även viktigt att kuratorer som arbetar på 

skolor eller inom BUP har kunskap och kännedom kring problemets natur och 

karaktär då personer med ätstörningar kan bli aktuella inom dessa arbetsområden.  

 

En annan anledning till att jag valt att undersöka hur personer med ätstörningar 

konstrueras och framställs i media är eftersom jag har ett stort personligt intresse 

för just ätstörningar men främst på grund av att jag under socionomutbildningen 

funnit att ätstörningar som ett socialt problem får en mycket liten om inte 

obefintlig del i utbildningen trots att jag upplever problemet som högst aktuellt 

och som sagt viktigt inom socialt arbete. 

 

Jag har som sagt ett personligt intresse för att undersöka ätstörningar eftersom jag 

själv i ung ålder drabbades av Anorexi Nervosa och var sjuk i fyra års tid. Jag är 

medveten om att min sjukdom påverkat mig som person och att risken finns att 

min studie även påverkas av detta då jag på grund av mina erfarenheter har en 

bestämd föreställning av ätstörningar. Jag kommer därför i studien att skapa 

distans till mina tidigare erfarenheter och vara öppensinnad för studiens resultat.  

 

Enligt Strömbäck (2014) har medias påverkan på människan och dennes 

uppfattningar om saker och ting blivit allt större och jag vill därför i denna studie 
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undersöka hur personer med ätstörningar konstrueras och framställs i media och 

kommer då att utgå ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Ohlsson, 1997). 

1.1 Problemformulering 
 
Swärd (2001) talar om konstruktionen av sociala problem i sin studie kring 

hemlösa och menar att den bild som beskrivs i media kan vara svår för de 

personer som beskrivs att ändra oavsett om de håller med om beskrivningen eller 

inte. Han beskriver även att de ofta känner sig maktlösa i att framföra alternativa 

beskrivningar av sig själva. Även Saguy och Gruys (2010) undersöker hur sociala 

problem framställs i media och gör detta genom att jämföra hur fetma och 

ätstörningar beskrivs i två amerikanska tidningar. Saguy och Gruys beskriver i sitt 

resultat att framställningen av personer med både fetma och ätstörningar i många 

fall är förvriden och inte alltid är representativ med forskning som finns kring 

problemen. 

 

Media har ett starkt inflytande på människors uppfattning och tankar om fenomen 

och sociala problem som beskrivs och framställs i media (Blomberg, Kroll, 

Lundström & Swärd, 2004). Under de senaste åren har massmedia också fått ett 

allt större inflytande och påverkan på människor i det svenska samhället. Var vi 

än befinner oss är vi ofta på något vis uppkopplade med hjälp av mobiltelefoner, 

surfplattor, datorer etc. (Strömbäck, 2014). Media har i många fall makten över 

vad personer kommer att tycka och tänka om ett fenomen utifrån att den 

beskrivning som ges i media påverkar människorna som läser eller hör detta och 

utifrån det uppfattar fenomenet, i mitt fall personer med ätstörningar på ett visst 

vis (Strömbäck, 2014). Ljuslinder (2011) talar om att media är en del av att skapa 

kulturella värderingar vilket påverkar samhället och människorna i samhället på 

ett flertal vis. Bland annat genom att de värderingarna påverkar människors egen 

bild på sig själva, resursfördelningspolitik och olika myndighetsbeslut.  

 

Utifrån den tidigare forskning jag funnit kring ätstörningar i media samt kring 

konstruktionen av sociala problem i media kan man se att media har en stor 

påverkan på samhället och de värderingar som finns här. I samhället befinner sig 

alla sorters människor, de som själv insjuknat i en ätstörning eller som har en 

närstående som gjort detta, men även den personal inom socialt arbete och 
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sjukvården som ska ta beslut och vårda personer med ätstörningar påverkas av de 

värderingar som framställs genom att media konstruerar en bild av personer med 

ätstörningar. Samtidigt visar Saguys och Gruys studie av de amerikanska 

tidningarna att den konstruktion som media skapar i vissa fall inte stämmer 

överrens med den forskning som finns kring problemet vilket gör det relevant för 

mig att undersöka hur personer med ätstörningar framställs i svensk media. Vilka 

definitioner och tolkningar som presenteras? Samt vilka typifieringar som 

används för att framställa personer med ätstörningar? 

 

1.2 Syfte 
 

Mitt syfte med denna kandidatuppsats är att undersöka hur personer med 

ätstörningar konstrueras och framställs i artiklar ur svensk dags – och kvällspress 

under perioden 2005-2016. 

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur framställs och benämns personer med ätstörningar i svenska dags – 

och kvällstidningar? 

 Hur beskrivs personernas identitet, kroppar och omvärld? 

 Vad beskrivs vara orsakerna till uppkomsten av en ätstörning, är det 

individuellt eller samhälleligt? 

2. Metod 
 
I denna uppsats har jag valt att analysera tjugo artiklar från svensk dags – och 

kvällspress. Jag kommer att bearbeta och analysera materialet med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. I detta avsnitt kommer den kvalitativa 

innehållsanalysen att beskrivas. Efter det kommer jag att redogöra för huruvida 

studien har en deduktiv eller induktiv metod. Jag kommer sedan att presentera hur 

insamlingen av empirin gjorts, vilket urval jag använt mig av samt de 

avgränsningar jag gjort. Avslutningsvis kommer jag diskutera kring metodens 

förtjänster och brister, studiens reliabilitet och validitet samt etiska överväganden.  
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2.1 Kvalitativ innehållsanalys & kodning 
 

Jag har i min uppsats använt mig av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera 

de artiklar i dags – och kvällstidningar jag använt mig av. Bryman (2011) talar om 

att man i en kvalitativ innehållsanalys läser igenom och bearbetar sin empiri för 

att hitta bakomliggande teman. Med hjälp av dessa bakomliggande teman får man 

då fram delar ur texterna som blir begripliga. Det finns däremot ingen direkt 

beskrivning av hur en kvalitativ innehållsanalys rent praktiskt ska gå till och 

Bryman menar att man kan använda sig av olika tillvägagångssätt. Jag kommer 

längre ner i detta avsnitt att beskriva hur jag har gått tillväga i min analys vilket 

även blir förståeligt i mitt analysavsnitt.  

 

Utifrån det syfte och de frågeställningar jag utgår ifrån passar en kvalitativ 

innehållsanalytisk metod då jag vill tolka artiklarnas beskrivningar och 

framställning för att kunna få fram ett resultat som visar hur personer med 

ätstörningar framställs i media. Detta gör jag lättast genom att koda artiklarna för 

att hitta tolkningar och mönster som finns i artiklarna. 

 

När jag använt mig av en kvalitativ innehållsanalys har jag valt att koda mitt 

material och har då utgått ifrån Håkan Jönssons beskrivning kring kodning. 

Jönsson (2010) beskriver att kodning innebär att man sorterar det material man 

samlat in utifrån kategorier och begrepp. Jag har valt att koda mitt material under 

tiden som jag samlat in det eftersom detta passade bäst ur en tidsaspekt. I 

praktiken har min kodning gått till så att jag läst materialet flera gånger och 

markerat delar i detta med överstrykningspennor för att sedan sätta in det i 

scheman. Jag har i denna uppsats valt att utgå ifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv och vill undersöka hur personer med ätstörningar framställs i media. 

Utifrån detta passar kodning som metod bra eftersom Jönsson (2010) beskriver att 

kodning är ett sätt för mig som student att definiera och tolka det material jag 

samlat in.  

 

När jag analyserat mitt material har jag alltså arbetat i flera steg. Jag har i mitt 

första steg läst artiklarna flera gånger samt kodat materialet i artiklarna för att på 

sådant vis kunna urskilja de meningsbärande enheterna i mitt material. För att 
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strukturera upp min analys har jag använt mig av tre innehållsområden. De 

områdena kallade jag personen, sjukdomen och miljön. När jag fått fram de 

meningsbärande enheterna och gjort om dessa till kod och underkategorier satte 

jag alltså in dem i innehållsområdena. Utifrån dessa beskrivningar valde jag sedan 

att skapa teman utifrån de innehållsområden jag från början utgått ifrån 

tillsammans med det innehåll jag tolkat ur dessa. De tre teman som jag kom fram 

till valde jag att benämna Den duktiga flickan, den smala och vältränade kroppen 

och socialt sammanhang.  

 

För att tydliggöra hur jag arbetat kring kodningen kommer jag här att presentera 

ett exempel på det analysmönster jag använt: 

 

Meningsbärande 

enhet i artikel 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Innehållsområde 

”I skolan var hon 

högpresterande. 

Hon ville vara bäst 

på proven och få 

högsta betyg… 

Hon hade väldigt 

höga krav på sig 

själv…” 

 

I skolan var hon 

högpresterande. 

Hon ville vara bäst 

på proven. Hon 

hade höga krav på 

sig själv.  

Hon hade höga 

krav på sig själv 

och ville vara bäst 

i skolan.  

Egenskaper Personen 

”Hon hade spelat 

in Friskis & Svettis 

och när mamma 

och pappa inte var 

hemma gick det att 

köra alla tre 

timmar, i ett kör. 

Hon jagade 

kalorier hela tiden; 

90 minuter på 

motionscykeln gav 

2000 i vinst.” 

 

Hon körde alla tre 

timmar på hennes 

inspelade friskis 

och svettis när 

hennes föräldrar 

inte var hemma. 

Hon jagade 

kalorier hela tiden.  

Hon jagade 

kalorier genom 

träning hela tiden 

och gjorde bland 

annat detta genom 

att köra friskis och 

svettis.  

Beteende Sjukdomen  

 

 

Med hjälp av innehållsanalys och kodning skapar jag en konstruktion och tolkning 

av vad som beskrivs och framställs i artiklarna. För att skapa olika helheter och 

tolkningar har jag använt mig av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

i min analys och på så vis skapat en förståelse för hur personer med ätstörningar 

konstrueras i media. 
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2.2 Kvalitativ eller kvantitativ 
 

Det finns både kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys men jag har valt att 

använda mig av en kvalitativ metod då mitt syfte och mina frågeställningar 

fokuserar på hur ätstörningar framställs och konstrueras i media och fokus därför 

ligger på ord och känslor istället för på siffror som hade varit fallet om jag valt att 

utgå ifrån en kvantitativ metod (Bryman, 2011). I en kvantitativ studie vill man 

kunna generalisera svaren och använder sig därför av en bred empiri, jag kommer 

endast att använda mig av tjugo artiklar vilket är ett relativt litet material men 

passar bra vid denna kvalitativa studie då målet ej är att kunna generalisera 

resultatet utan att istället få en djupgående förståelse (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015). Ur ett kvalitativt synsätt menar man att den sociala verkligheten är 

ständigt föränderlig och att det är människorna som skapar och konstruerar denna 

sociala verklighet (Ibid). Eftersom jag i denna studie genomgående valt att utgå 

ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv samt att frågeställningarna i denna 

uppsats handlar om hur ätstörningar benämns, tolkas och framställs i media 

kommer jag genom att använda mig av en kvalitativ metod att kunna besvara 

mina frågeställningar samt uppfylla mitt syfte. 

2.3 Induktion eller Deduktion  
 

Bryman (2011) beskriver att man inom kvalitativ forskning ofta använder sig av 

ett induktivt angreppsätt. Ett induktivt angreppsätt innebär att man som forskare 

först samlar in en mängd empiri för att sedan tillämpa en teori på den insamlade 

empirin och få fram ett resultat som utgår ifrån den insamlade empirin. Även om 

man ofta använder ett induktivt angreppsätt inom kvalitativ forskning och ett 

deduktivt angreppsätt inom kvantitativ forskning finns det ofta en del av induktiv 

i den deduktiva och vise versa. Även om Bryman (2011) menar att kvalitativ 

forskning ofta följs åt med ett induktivt angreppsätt och en kvantitativ forskning 

ofta följs år med ett deduktivt angreppssätt kommer jag att trots att jag använt mig 

av en kvalitativ forskning inte enbart kan använda mig av ett induktivt 

angreppsätt.  

 

Jag har använt mig av en induktiv metod genom att jag utifrån den empiri jag 

samlat in, alltså mina artiklar sedan tillämpat de teoretiska utgångspunkterna på 
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denna data och därifrån fått fram ett resultat. Jag har läst igenom artiklarna för att 

få en bild av vad som beskrivs i dessa och utifrån det kunna förstå vilka begrepp 

som kan vara användbara för mig in min analys. Jag har alltså samlat in det 

empiriska materialet och läst och analyserat detta för att sedan kunna få fram 

teman som hjälper mig att komma fram till ett resultat. Genom en deduktiv metod 

utgår man först från en teori för att sedan applicera denna teori på den empiri man 

samlat in och med hjälp av teorin förstå empirin (ibid). För att kunna göra en 

analys av min empiri var jag dock även tvungen att utgå ifrån någon sorts teori, 

jag har alltså utgått ifrån socialkonstruktivismen som perspektiv redan från början 

då jag ville titta på konstruktionen av ätstörningar, detta innebär att jag även 

använder mig en deduktiv metod. De begrepp jag sedan använder mig av har jag 

dock inte fått fram förrän jag läst igenom mitt material. Detta innebär att jag i 

studien kommer att använda både en deduktiv och en induktiv metod. 

2.4 Empiri, urval & avgränsningar 
 

Jag har i denna studie valt att använda mig av ett målinriktat urval vilket innebär 

att jag valt ut de dokument jag vill använda som min data utifrån det syfte och de 

frågeställningar studien utgår ifrån, i detta fall kring ätstörningar (Bryman, 2011). 

Jag har i studien strävat efter att få ett brett urval vad gäller artiklar från olika 

geografiska platser, politiska ståndpunkter och dags – och kvällstidningar. För att 

få variation geografiskt sett har jag valt artiklar ur Göteborgsposten, Dagens 

Nyheter, Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Jag har även valt artiklar ur 

kvällstidningar och valde då de två största, alltså Aftonbladet och Expressen. Ur 

politisk synpunkt anses Dagens Nyheter, Göteborgsposten och Sydsvenskan att 

vara liberala tidningar, medan Helsingborgs Dagblad är politisk obunden. 

Aftonbladet är en socialdemokratisk tidning medan Expressen också är en liberal 

tidning. Detta innebär att den politiska variationen inte är särskilt stor i mitt urval 

vilket såklart påverkar studiens resultat negativt då en variation varit önskvärd.  

 

När jag skulle införskaffa min empiri började jag med att söka genom Lunds 

universitets databaser, jag använde mig av databasen ArtikelSök och använde mig 

av sökord som ätstörning, anorexi och bulimi för att avgränsa sökresultaten. 

Resultatet jag fick fram från mina sökningar på databasen var till största del 

artiklar ur läkartidningar. Eftersom jag i denna studie vill undersöka hur dags – 
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och kvällstidningar framställer ätstörningar fick jag ej fram de resultat jag önskat 

genom att använda ArtikelSök. Jag valde därför att gå in på varje tidnings 

hemsida och använde mig av sökorden anorexi, ätstörning och ätstörningar. Jag 

fick då upp en lista med artiklar som på något vis tog upp sökordet jag använt. Jag 

gjorde en avgränsning till artiklar mellan 2005-2016 eftersom många av de 

artiklar jag fann av relevans var från 2015 eller 2016 men jag ville ha empiri från 

ett bredare tidsspann. Innan 2005 fann jag ej särskilt många artiklar av relevans 

för min studie och därför blev mitt tidspann mellan åren 2005-2016. Jag gjorde 

även en avgränsning i att jag först och främst valde artiklar som beskrev 

ätstörningar med hjälp av en person, men valde sedan även att ta med några 

tidningar som beskriver ätstörningar mer allmänt utan att presentera en specifik 

person. Jag fick efter mina avgränsningar fram tjugo artiklar från svensk dags – 

och kvällspress. Dessa tjugo artiklar resulterade i nio artiklar från kvällstidningar 

och elva artiklar från dagstidningar. Eftersom jag endast har cirka nio veckor på 

mig att utföra denna studie hade jag ur en tidsaspekt inte hunnit införskaffa och 

bearbeta fler artiklar. I min sökning efter material har jag inte valt att avgränsa 

mig till en specifik sorts artiklar vilket innebär att jag behandlat både 

debattartiklar, reportage och beskrivande artiklar etc. Jag har gjort detta val 

eftersom jag vill få en bild av hur tidningarna i helhet framställer personer med 

ätstörningar, jag är dock medveten om att det finns en risk att personer värdesätter 

det som står i en sorts artikel mindre än det som står i en annan vilket inte 

framkommer genom att göra studien med detta urval. Samtidigt så är det inte 

syftet i just denna studie och jag har därför valt att titta på tidningarna ur en 

helhetsbild.   

2.5 Metodens förtjänster & begränsningar  
 

En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att metoden går ut på att tematisera 

och kategorisera innehållet i empirin jag samlat in (Bryman, 2011). Eftersom mitt 

syfte i denna uppsats är att undersöka hur ätstörningar framställs och konstrueras i 

media gör jag detta enklast med hjälp av att bearbeta mitt material genom teman 

och kategorier. Den metod jag valt passar alltså till det syfte och de 

frågeställningar jag valt att utgå ifrån i denna studie.  
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En begränsning med den metod jag valt att använda mig av, alltså kvalitativ 

innehållsanalys är att resultatet endast representerar de artiklar som undersökts.  

Jag har använt mig av elva dagstidningar och nio kvällstidningar. Detta är ett litet 

urval om man ser till alla tidningsartiklar som beskriver ätstörningar och personer 

med ätstörningar vilket innebär att studiens representativitet är ganska låg. Det 

kan vara så att resultatet från denna studie även representerar artiklar som ej 

används i studien men det är ingenting vi kan veta och vi kan därför inte dra den 

slutsatsen. I Bryman (2011) beskrivs detta som att det forskningsresultatet som 

framkommer i kvalitativa studier ofta är svåra att generalisera till andra miljöer än 

den där studien genomförts. Utifrån detta kan man fråga sig om hög 

representativitet är viktig i just denna studie. Om man genom studien vill kunna 

generalisera sitt resultat är detta såklart viktigt. Men eftersom syftet i denna studie 

är att genom en kvalitativ metod titta på hur svensk dags – och kvällspress 

framställer personer med ätstörningar med hjälp av tidigare forskning samt teorier 

kan resultatet i denna studie vara relevant utan att behöva kunna generaliseras till 

miljöer utanför studiens urval.   

 

En annan begränsning som förekommer i alla studier men kanske framför allt i 

kvalitativa studier är att det alltid finns en mänsklig forskare bakom studien som 

själv har egna erfarenheter och åsikter som i många fall präglar studien till en viss 

del. Detta gör det svårt för studien att replikeras av en annan forskare (Bryman 

2011). Det är självklart viktigt att man som forskare försöker se resultatet ur 

studien för vad den är utan att forskaren bakom studien påverkar resultaten för 

mycket. Detta kommer jag att tänka mycket på då jag som tidigare nämnt har en 

förförståelse för ämnet i studien. Bryman talar även om att en kvalitativ forskning 

ofta är för subjektiv och menar då att studien ofta är beroende av forskaren bakom 

studien samt vad denne anser är viktigt och betydelsefullt att ta med i studien 

(ibid).  

2.6 Etiska överväganden 
 

När man ska genomföra en sådan studie som jag kommer att genomföra finns det 

några etiska principer som man måste ta hänsyn till och följa. Bryman (2011) 

skriver om samtyckeskravet vilket innebär att enskilda personer måste samtycka 

och själva vilja vara med i en studie. Utifrån att min studie tar sin grund i empiri 
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ur artiklar i tidningar blir det därför viktigt att säkerställa att enskilda personer 

som beskrivs i de artiklar jag har använt mig av inte lyfts fram. De som beskrivs i 

artiklarna har tackat ja till att medverka i en offentlig artikel i en offentlig tidning 

vilket innebär att de borde vara medvetna om att vem som helst kan läsa artikeln 

och använda den i olika syften. Men eftersom dem inte har tackat ja till att 

medverka i en uppsats som skrivs av en elev inom socionomprogrammet är det av 

vikt att jag avidentifierar dessa personer. Jag kommer därför inte att lyfta fram 

enskilda personer i min studie utan alla personer i artiklarna förblir anonyma i 

förhållande till de som läser min studie.  

 

Bryman (2011) talar även om informationskravet vilket innebär att personer som 

ska medverka i en studie har rätt att få information om vad syftet med studien är 

samt hur insamlingen av empiri kommer gå till. När det gäller informationskravet 

i min studie tänker jag att de personer som valt att medverka i artiklarna redan är 

informerade om att artiklarna kommer att publiceras i en offentlig tidning och att 

de då kan komma att granskas eller användas på olika sätt i olika syfte. Därför 

kommer jag inte skicka ut någon information till de personer som medverkar i 

artiklarna, vilket nog hade varit otroligt svårt om inte omöjligt om jag valt att 

försöka.  

 

Bryman (2011) talar även om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som 

innebär att personuppgifter till de som medverkar i undersökningen ska behandlas 

varsamt och alltså inte röjas för någon obehörig samt att den empiri som samlats 

in endast får användas till just denna studien. Eftersom jag använder mig av 

offentligt material blir det svårt att utgå ifrån och ta hänsyn till dessa krav då 

materialet finns både före och efter min studie samt att de personuppgifter jag har 

är de som framkommit ur det offentliga materialet. 

2.7 Tillförlitlighet (Validitet & reliabilitet) 
 

För att undersöka tillförlitligheten i min studie har jag att använt mig av fyra 

kriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och 

konfirmera studien. Dessa kriterier motsvarar validitet och reliabilitet som brukar 

användas för att undersöka tillförlitligheten i en studie (Bryman 2011).  
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Bryman beskriver att trovärdigheten i en studie avgör hur accepterad studiens 

resultat blir av omvärlden, Eftersom jag använder mig av en kvalitativ 

innehållsanalys kommer resultatet från min studie att representeras från ett 

begränsat antal tidningsartiklar och kommer därför inte bli accepterat av alla, men 

det är viktigt att man följt de regler som finns angående hur man utför en studie 

eftersom detta ökar trovärdigheten. 

 

Kvalitativa studier har ofta en begränsning när det gäller överförbarhet eftersom 

kvalitativa studier fokuserar på att få en djup förståelse utifrån en begränsad andel 

empiri, i detta fall tidningsartiklar som framställer ätstörningar. I kvalitativa 

studier söker man ej efter ett resultat som kan beskriva en bredd eller ett generellt 

resultat vilket också gör att resultatet ofta endast representerar den empiri som 

insamlats i studien och därför inte kan antas överförbar till en annan empiri eller 

miljö (Bryman 2011). 

 

Bryman (2011) beskriver att man ofta tittar på pålitligheten i en studie när man 

tittar på tillförlitligheten. För att undersöka pålitligheten i en studie kan forskarna 

granska varandras studier. Bryman beskriver dock att detta inte händer så ofta. 

Men för att visa att studien är pålitlig och för att underlätta för eventuell 

granskning kommer jag att grundligt beskriva tillvägagångssättet för de olika 

delarna i min studie och processen bakom denna.  

 

Det slutliga kriteriet för att undersöka tillförlitlighet i en studie är att titta på 

möjligheten att styrka och konfirmera studien. I en kvalitativ studie, i detta fall en 

kvalitativ innehållsanalys blir studien väldigt beroende av forskaren eftersom det 

är denna som skapar de teman och kategorier som framställs. Men det är viktigt 

att man i sin studie visar att man agerat på ett vis där man försöker vara så 

objektiv som möjligt och att man försökt att inte låta ens egna erfarenheter och 

åsikter påverka forskningsresultatet (ibid).  

3. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva en forskningsöversikt. I mitt sökande efter 

tidigare forskning angående ätstörningar i media fann jag endast en studie som jag 
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beskriver i början av detta avsnitt. Innan jag beskriver forskningen kring 

ätstörningar i media har jag presenterat en kort beskrivning om ätstörningar och 

forskningen som finns kring sjukdomen. Då jag genom min sökning på 

databaserna Lubsearch och LIBRIS inte fann mer forskning som tar upp just kring 

hur ätstörningar och personer med ätstörningar konstrueras och framställs i media 

gjorde jag sedan en bredare sökning som går utanför just ämnet ätstörningar. Jag 

fick även tips av min handledare på relevant forskning vilket var till stor hjälp. Jag 

har därför i detta avsnitt tittat på problem i allmänhet och hur dessa framställs i 

media för att få en förståelse av hur ett fenomen konstrueras och framställs i 

media. Den forskning som beskrivs under detta avsnitt kommer att vara ett 

hjälpmedel för att kunna bearbeta empirin från tidningsartiklarna under avsnittet 

analys.  

3.1 Ätstörningar 
 

På Royal college of psychiatrists (RCP, 2012) hemsida framställs ätstörningar 

som en mycket allvarlig psykisk sjukdom och beskriver att de två vanligaste 

ätstörningarna är Anorexi nervosa och Bulimi nervosa. I en annan artikel menar 

man Anorexi är den psykiska sjukdom med högst dödlighet (Treasure & 

Alexander, 2013). Det beskrivs att en person som lider av Anorexi ofta har en 

strävan efter att bli smal men främst efter att få kontroll och på så vis kunna 

hantera den ångest och oro personen lider av, detta innebär att personen begränsar 

och undviker intag av mat (RCP, 2012). En person som lider av Bulimi strävar 

ofta också efter kontroll men upplever att denne tappar den då den hetsäter. För att 

återställa kontrollen försöker personer som lider av Bulimi därför kräka, 

missbruka laxeringsmedel eller fasta under lång tid efter att de hetsätit.  

 

1177 Vårdguiden (2014) beskriver på sin hemsida att ätstörning är en psykisk 

sjukdom som innebär en stark ångest och oro för den drabbade. Vidare beskrivs 

det att ätstörningar oftast uppkommer någon gång mellan åren femton till 

trettiofem. Det är ovanligt att personer under tolv år utvecklar Bulimi men det 

förekommer. Den vanligaste åldern att utveckla bulimi är mellan femton till arton 

års ålder medan anorexi ofta börjar redan runt femton års ålder. Det beskrivs att 

ätstörningar är vanligare hos kvinnor och flickor än hos män och pojkar men att 
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det förekommer även hos dessa, statistik visar att nittio procent av de som drabbas 

är kvinnor medan endast tio procent är män. Det beskrivs även att det är svårt att 

veta hur många som lider av en ätstörning eftersom det endast är tio procent av de 

som insjuknat som blir diagnostiserade och får hjälp för sin sjukdom (Nestor, 

2015). 

 

På 1177 Vårdguidens (2014) hemsida beskrivs även ätstörningar som ett beteende 

som innebär en fixering kring mat och vikt. Det beskrivs att strävan efter att alltid 

ha kontroll kring vad man äter tar över personens liv och bidrar till att personen 

inte klarar av att leva ett vanligt liv och allt vad det innebär. Ätstörningar hänger 

ofta ihop med att personen är nedstämd eller lider av svår ångest. Genom att 

personen känner att den kan kontrollera sin vikt och sitt matintag dämpar detta 

ångesten för en kort stund. 1177 Vårdguiden (2014) beskriver att personer som 

lider av en ätstörning inte alltid är smala, utan i många fall även kan vara normal 

eller överviktiga, vilket innebär att ätstörningar inte alltid kan ses av personens 

omgivning. Det beskrivs även att ätstörningar är en psykisk sjukdom och att den 

ofta förekommer tillsammans med depression eller missbruksproblematik (ibid).  

 

Avslutningsvis beskrivs det att när en person drabbas av en ätstörning påverkar 

detta hela familjen. I många fall innebär detta en psykisk påfrestande situation för 

både personens föräldrar och syskon. Familjens och vänners stöd är dock 

avgörande för att personer med ätstörning ska kunna tillfriskna (1177 Vårdguiden, 

2014).  

3.2 Ätstörningar i media 
 

I en studie framförd av Abigail C. Saguy och Kjerstin Gruys (2010) undersöks det 

hur ätstörningar och fetma framställs i media. De har tittat på hur personer med 

ätstörningar och fetma beskrivs i två olika amerikanska tidningar. Resultatet i 

studien visar att det finns skillnader i hur fetma och ätstörningar framställs där 

personer med ätstörningar ofta framställs som ett offer för sjukdomen och att de 

själv inte hade kunnat påverka om de insjuknat eller inte. Ätstörningar framställs 

alltså inte som ett individuellt val medan det i studien framkommer att fetma 

däremot ofta beskrivs som brist på självdisciplin eller ett individuellt val.  
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Ätstörningar beskrivs ofta som något genetiskt och kan därför inte skyllas på 

någon människa, när det gäller fetma beskrivs ofta föräldrarna som bovarna i hur 

de uppfostrat sina barn medan föräldrar till barn med ätstörningar ofta framställs 

som en hjälp istället för en orsak. I vissa fall beskriver studien dock att 

ätstörningens början kan beskrivas som ett aktivt val, t.ex. i att försöka gå ned 

några kilo i vikt eller börja träna mer, men att detta ofta beskrivs som något 

oskyldigt som sedan gått över till en ofrivillig sjukdom. I samband med 

beskrivningen om att en ätstörning kan ha sin grund i ett aktivt val i att t.ex. vilja 

gå ned i vikt beskrivs även idealet av att kvinnor ska vara smala som en av 

orsakerna till ätstörningar. I de tidningar de studerat beskrivs ofta att de krav och 

ideal som kvinnor idag ska sträva efter gör att många unga tjejer och kvinnor 

känner en press och stress över att passa in vilket kan göra att dessa utvecklar 

ätstörningar då de känner att de borde gå ned några kilo för att passa in eller vara 

tillräckligt bra (ibid). Det beskrivs även att dessa framställningar som de funnit i 

de amerikanska tidningarna inte beskriver samma sak som forskningen de tittat på 

beskriver.  

 

I min sökning efter ytterligare forskning kunde jag som sagt inte hitta mer som 

tog upp just ätstörningar. Jag kommer därför nu att beskriva forskning som tar 

upp konstruktion av problem men som ändå kan vara användbara vid min analys 

av studiematerialet då denna forskning om sociala problem också diskuterar kring 

sociala konstruktioner av verkligheten även om de utgår ifrån andra typer av 

problem.   

3.3 Sociala problem i media 
 

Hans Swärd (2001) gör en för min studie intressant undersökning som handlar om 

hur hemlösa framställs i kampanjer som ska hjälpa och ge kunskap om hur 

hemlösa lever. Undersökningen av Swärd är relevant för min studie då han 

undersöker kring sociala konstruktioner, i hans fall genom hemlösa och 

framställningen av dem i kampanjer. Trots att Swärd inte undersöker kring 

ätstörningar finns det många resonemang och resultat av de som framkommer i 

hans undersökning som även kan vara relevanta för hur ätstörningar konstrueras. 
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Studien heter Porträtterad nöd – berättelser om hemlösa. I artikeln använder sig 

Swärd av begreppet porträtterad nöd för att undersöka fenomenet. I studien tar 

han hjälp av kampanjer som pågått under 1900 och 2000-talet som syftat till att 

beskriva hur hemlösa lever. Många av kampanjerna ville förmedla de hemlösas 

hjälpbehov till allmänheten och politikerna medan några av dem användes som 

hjälp att förmedla kunskap till ungdomar på gymnasieskolor. Många av bilderna 

som förekom i kampanjerna var svartvita och föreställde utsatthet, fattigdom och 

smutsiga, ihopsjunkna personer bland de hemlösa. Kampanjerna framförde en 

negativ bild av hemlösheten och av människor som var i nöd och skapade ett 

väldigt stort avstånd mellan de hemlösa och andra de människorna i samhället. 

Svensson (2001) menar att det blir svårt för den grupp eller det fenomen som 

beskrivs att ändra bilden av sig själva eftersom dem blir ett objekt som givits en 

fast beskrivning. Hur de beskrivs påverkar hur omvärlden ser på dem och gruppen 

eller fenomenet i sig är ofta maktlösa när det gäller att framföra alternativa 

beskrivningar. Swärd menar att den bild som framställts genom porträtterad nöd 

endast förespråkar en liten del av de personer som lever i hemlöshet då forskning 

visat att det som står i kampanjerna inte stämmer överrens med verkligheten och 

att informationen som framkommer genom kampanjerna därför är begränsad och 

snedvriden. Swärd ställer sig även kritisk till porträtterad nöd då han menar att 

bilderna och texterna i kampanjerna endast beskriver ett ögonblick eller en ytterst 

liten del av fenomenet i helhet. Om man tittar på kampanjerna och den 

porträtterade nöden utifrån ett reklamsammanhang är det ett framgångsrikt 

koncept vilket man kan se i att de organisationer som genomförde kampanjerna 

fick den uppmärksamhet och ekonomiska hjälp de var ute efter, men ur ett 

kunskapssammanhang menar Swärd att det blir problematisk eftersom 

kampanjens verklighet och forskningens verklighet går isär.  

3.4 Konstruktionen av ätstörningar 
 

Även Micaela strömbäck skriver en för min studie intressant undersökning med 

namnet Medieringen av mäns ätstörningar i svensk dagspress. Undersökningen 

utgår ifrån tvåhundra artiklar som förekommer i sex olika tidningar och 

undersöker hur mäns ätstörningar framställs och presenteras i svensk media. I 

studien beskriver Strömbäck att det framkommer att män är överrepresenterade 

vad gäller artiklar kring ätstörningar i dagspress i förhållande till hur många män 
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som insjuknar i sjukdomen. Strömbäck beskriver att om man tittar på hur många 

män i förhållande till kvinnor som insjuknar och sökt hjälp för sina ätstörningar är 

det cirka nittio procent kvinnor och tio procent män medan procenten artiklar som 

representerar kvinnor respektive mäns ätstörningar inte stämmer överrens med 

detta då procenten artiklar som beskriver mäns ätstörningar är betydligt högre än 

tio procent (Strömbäck, 2010).  

 

Ur de artiklar som undersöks beskriver Strömbäck att ätstörningar i allmänhet ofta 

beskrivs i allmänna artiklar där journalisten bakom artikeln spelar en stor roll i hur 

artikeln framställs och inte så ofta i medicinska eller statistiska artiklar där 

vetenskapsmän och forskare är en del av att skriva artikeln. De medicinska och 

statistiska artiklar som beskriver ätstörningar, beskriver ofta mäns ätstörningar. 

Mäns ätstörningar beskrivs över lag i seriösa artiklar medan kvinnors ätstörningar 

ofta beskrivs i nöjesartiklar där kändisar ofta är en viktig aktör (Strömbäck, 2010). 

Beskrivningarna av ätstörningar och då främst mäns ätstörningar är ofta ytliga och 

ätstörningar framställs ofta som ett kvinnligt problem där problematiken kring 

ätstörningar ofta beskrivs som ett utseendeproblem istället för ett hälsoproblem. I 

artiklarna i studien koncentreras fokus i många fall på personernas smärta och inte 

så mycket kring hur det har gått för personerna, det vill säga om de tillfrisknat 

från ätstörningen eller ej. 

 

 I många av artiklarna som undersökts används personer med ätstörningar som 

aktörer för att presentera sjukdomen. Strömbäck (2010) diskuterar kring när 

media använder sig av personifiering och att detta i många fall bidrar till en 

trygghet för läsaren eftersom denne kan känna igen sig i den beskrivna personen 

och på så sätt inte känna sig ensam. Genom att använda personifiering vill 

journalisterna att läsaren ska bli berörd och att detta ska bidra till att försäljningen 

ökar. 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva de teorier och perspektiv jag har utgått 

ifrån under min studie. Jag kommer att beskriva det socialkonstruktivistiska 
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perspektivet som jag valt att utgå ifrån. Efter det kommer jag även att diskutera 

kring begreppen normalitet, standardhistorier, typifiering och identitet.  

4.1 Socialkonstruktivism 
 

Jag har i denna studie valt att utgå ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som 

är en ontologisk ståndpunkt, vilket betyder att den sociala verkligheten inte är 

objektiv utan att den är socialt konstruerad (Berger & Luckmann, 2003). Jag har 

valt detta teoretiska perspektiv eftersom jag i min studie intresserar mig för hur 

personer med ätstörningar framställs och därför passar socialkonstruktivismen bra 

ihop med mitt syfte och mina frågeställningar. Det innebär att jag i uppsatsens 

syfte, metod och teori har utgått från ett socialkonstruktivistiskt sätt att se på 

verkligheten. Med socialkonstruktivism menar man att allting i samhället 

konstrueras av oss människor genom vår uppfattning av verkligheten (Thomassen, 

2007). Payne (2013) beskriver social konstruktivism som att människor beskriver, 

förklarar och förstår världen utifrån det utbyte de gör med andra människor och 

deras sociala, historiska och kulturella värld. Människors kunskap kommer enligt 

social konstruktivism inte från rationellt tänkande eller från prövade experiment 

utan från tolkningar som människorna gjort av samtal de haft med andra 

människor. Det är alltså i de sociala sammanhang som människors tillsammans 

konstruerar hur världen uppfattas.  

 

Till skillnad från objektivismen som menar att problem finns oavsett om någon 

märker av dem, lider av dem eller definierar dem så menar konstruktivismen att 

problem endast kan definieras som problem om människorna i samhället upplever 

fenomenet som ett problem (Sahlin, 2002). Utifrån detta perspektiv innebär det att 

förhållanden som vi kallar sociala problem också konstrueras och erkänns genom 

att människor i samhället konstruerar och erkänner dessa som sociala problem. 

För att ett förhållande eller ett fenomen ska definieras som ett socialt problem 

måste samhället först bilda sig en uppfattning om det objektiva tillståndet för att 

sedan bestämma sig för om det är ett socialt problem eller inte. Om samhället 

kommer fram till att det är ett socialt problem måste de även beskriva varför det är 

ett socialt problem. Det innebär även att ett socialt problem inte definieras som ett 

problem förrän människorna i samhället tycker att det är ett förhållande som bör 

göras något åt. Det räcker därmed inte att det är ett problem som definieras som 
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ett individuellt problem utan det måste vara ett problem som samhället anser 

måste förbättras för att det ska bli ett socialt problem (Sahlin, 2002). Det innebär 

även att sociala problem inte är en objektiv verklighet utan kan förändras över tid 

beroende av om människorna uppfattar fenomenet som ett socialt problem eller 

inte. Loseke (2003) beskriver att omständigheterna till ett socialt problem kan 

finnas och att människor kan vara i en situation eller leva under förhållande som 

skadar dem men att det sociala problemet inte existerar förrän människorna i ett 

samhälle kategoriserat det som ett socialt problem. Inom det 

socialkonstruktivistiska perspektivet fokuserar man på hur människorna uppfattar 

världen och sin verklighet istället för att se till den faktiska fysiska världen 

(Loseke, 2003). Ur socialkonstruktivistiskt perspektiv menar man att det inte finns 

någon anledning att diskutera huruvida ett problem faktiskt finns oberoende av 

människornas definition av det. Även något som inte finns på riktigt kan 

definieras och hanteras som ett problem genom att beskrivningar om problemet 

skrämmer upp befolkningen och bidrar till rädsla för ett problem som egentligen 

inte existerar. Alltså är det inte existensen av problemen som ska ha fokus utan 

snarare människors uppfattning och konstruktion av problemen (Sahlin, 2002). 

4.2 Standardhistorier 
 

Tilly (1988, refererad i Swärd 2001) talar att beskrivningar av ett visst fenomen 

som en sorts standardhistorier. Tilly menar att standardhistorier berättas på ett 

visst vis utifrån en känd standard eller ett redan förutbestämt mönster eftersom vi 

känner ett behov av att förklara och rättfärdiga ett fenomen. När vi berättar 

standardshistorier beskriver vi att våra handlingar får mening vilket innebär att 

orsakerna till saker och ting läggs på individen själv. I standardhistorierna 

beskriver vi vem vi är och vilka dem andra är, vi skapar en skillnad och ett 

avstånd mellan vi och dem och vilka förhållanden människor lever i beskrivs som 

personliga omständigheter och inte något som är samhällets fel. De andra ses ofta 

som annorlunda eller avstickande från majoritetssamhället utifrån de handlingar 

de utför eller de egenskaper de innehar. Berättande av standardhistorier bidrar ofta 

till att man beskriver ett fenomen utifrån bestämda beskrivningar och att dessa då 

bidrar till att de beskrivningar som görs generaliseras till alla inom samma 

fenomen. Begreppet standardhistorier har jag valt att använda i min uppsats då jag 
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med hjälp av detta vill kunna undersöka om det går att urskilja generella 

beskrivningar av personer med ätstörningar i mitt insamlade material.  

4.3 Identitet och typifiering 
 
Berger och Luckmann (2010) beskriver att vi uppfattar varandra genom 

typifieringsscheman, vilket kan beskrivas som att vi sätter in människor vi träffar i 

olika kategorier. Att vi genom att sätta in personer vi träffar eller hör om i olika 

typifieringar förstår oss på dem. De tar upp ett exempel i att när man träffar en 

man så använder man sitt typifieringsschema för att förstå vem denna man är. En 

typifiering kan vara att han är ”man”, en annan typifiering blir att han är 

”engelsman” osv. Vilka typifieringar vi uppfattar att de ska sättas in i påverkar 

även hur vi uppfattar dem som individer och även hur vi kommer att bete oss 

omkring dem. Typifieringarna är dock inte stående utan kan förändras genom att 

man uppfattar personen utifrån nya typifieringar eller att man märker att de 

typifieringar man från början hade, inte längre stämmer. Olika personer sätter in 

de personer de träffar i olika typifieringsscheman.  Berger och Luckman (2010) 

talar dock om att det finns en stor skillnad i att typifiera människor som du träffar 

ansikte mot ansikte varje dag och de människor du endast vet existerar men 

faktiskt inte själv har träffat.  

 

Berger och Luckmann (2010) beskriver även begreppet identitet och menar att 

denna skapas och formas genom sociala processer som bestäms av den sociala 

strukturen. Det finns även ett begrepp som kallas identitetstyper och beskriver en 

viss typ av identitet hos en viss sorts människor. Dessa identitetstyper kan ofta ses 

av andra i samhället i att de beter sig eller är på ett speciellt vis, deras uppträdande 

och orientering i vardagslivet gör att deras omgivning skapar dessa typifieringar 

kring dem, identitetstyperna är alltså iakttagbara och kan verifieras av andra. 

Identitetstyper beskrivs komma ur specifika samhällsstrukturer och är relativt 

stabila och oföränderliga i den objektiva sociala verkligheten. Dessa begrepp har 

jag valt eftersom jag med hjälp av dessa vill kunna undersöka om jag i mitt 

insamlade material kan urskilja speciefika typifieringar samt identitetstyper av 

personer med ätstörningar.  

4.4 Normalitet  
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Då det idag finns vissa normer i samhället som många individer, inte främst unga 

tjejer och killar försöker sträva efter har jag valt att titta på begreppet normalitet. I 

varje samhälle och grupp finns det sociala normer som innebär outtalade regler 

om hur man ska vara och vad som är accepterat samt icke accepterat (Karlsson, 

2007). Svensson (2007) beskriver att begreppet normalitet började användas för 

att beskriva det vanliga eller typiska. Det normala beskriver det friska och 

idealiska medan det onormala istället beskriver något sjukt. Karlsson (2007) 

beskriver att normer är beroende av tid och rum och att något som idag ses som 

normalt för några år sedan kan ha setts som onormalt eller avvikande, normerna är 

alltså situationsberoende vilket betyder att de normer som gäller i ett sammanhang 

eller i en grupp inte gäller i ett annat sammanhang.  Begreppet normalisering är ett 

värdeladdat begrepp, som kan ses som både positivt och negativt beroende av 

vilka normer bedömaren av detta utgår ifrån (Svensson, 2007). Att normalisera 

någon kan i många fall ses som att förtrycka någon till att bete sig på ett speciellt 

sätt eller sträva efter att vara på ett särskilt vis men det kan också ses som något 

positivt i form av att man hjälper någon att ta del av majoriteten och det normala 

och att detta faktiskt kan hjälpa personen. Normalitet har jag valt att använda som 

begrepp eftersom det är relevant i min analys utifrån de normer och ideal som kan 

tänkas finnas i dagens samhälle.  

5. Resultat & Analys 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de tjugo artiklar jag valt att studera och 

analysera, jag kommer att presentera artiklarna utifrån tre teman. Det första temat 

har jag valt att kalla Den duktiga flickan och där kommer jag att beskriva hur 

personer med ätstörningar beskrivs och framställs i artiklarna med hjälp av 

begreppet identitet, typifiering och standardhistorier. Det andra temat har jag valt 

att kalla Den smala och vältränade kroppen och där kommer jag att presentera hur 

artiklarna framställt varför en ätstörning uppkommer, vad den innebär och 

huruvida man kan tillfriskna eller inte. Detta kommer jag att göra med hjälp av 

begreppet normalitet. Det sista temat har jag valt att kalla socialt sammanhang 

och handlar om hur artiklarna framställer personernas omvärld, familj, skola och 

socialt liv. Jag kommer att presentera resultatet samt analysera detta i samma 

avsnitt eftersom jag anser att detta blir smidigast för läsaren eftersom denne då 
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slipper upprepningar. Jag har genomgående arbetat i tre steg i min analys där jag i 

steg ett presenterar min empiri genom citat eller referenser, i steg två förklarar jag 

vad jag sett i steg ett och avslutningsvis i steg tre beskriver jag hur jag tolkat 

materialet jag fått fram. 

 

I analysen använder jag mig av såväl tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkter jag tidigare presenterat. Jag kommer att använda den tidigare 

forskningen för att kunna se om de resultat jag kommer fram till i min studie 

överrensstämmer med det resultat de tidigare studierna fått fram samt för att med 

hjälp av denna kunna förstå mitt resultat. Jag kommer även att använda teorin som 

hjälp i min analys genom att med hjälp av begrepp ur det teoretiska avsnittet 

försöka förstå vad som beskrivs i artiklarna.  

 

I de 20 artiklarna som analyserats beskriver nitton av artiklarna unga tjejer med 

ätstörningar medan endast en beskriver en ung kille med ätstörning. Majoriteten 

av artiklarna handlar om personer med ätstörningen Anorexi och resterande är 

uppdelat på personer med Bulimi och UNS, vilket är ätstörningar utan närmare 

specifikation. Tre av artiklarna handlar om ätstörningar över lag och presenterar 

inte någon specifik person. Det finns beskrivningar som är gemensamma för de 

flesta artiklarna men även några beskrivningar som sticker ut från resten av 

artiklarna. De gemensamma respektive de beskrivningar som sticker ut kommer 

att presenteras längre ned i avsnittet. Längden på artiklarna är olika men de flesta 

är mellan två till tre sidor. Det finns dock några som endast är cirka en sida. Som 

nämnts tidigare har jag inte valt någon speciell sorts artiklar utan det förekommer 

både debatt och reportageartiklar.  

5.1 Den duktiga flickan 
 
Eftersom sjutton av de artiklarna jag analyserat är reportageartiklar där de 

presenterar en person med en ätstörning så beskrivs personerna bakom sjukdomen 

tydligt. Av de nitton artiklar som beskriver tjejer beskrivs det i sjutton av dessa att 

tjejerna insjuknat i tidigt tonår, de flesta runt fjortonårsåldern. I många av 

artiklarna beskrivs att tjejerna inte mådde särskilt bra under sin sjukdomstid: 

 

Jag hade mycket oro och ångest, som blandades med den vanliga tonårskrisen. 
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(Wallen-Widung, 2015a) 

 

I artikeln ovan beskriver en tjej att hon hade mycket oro och ångest som varvades 

med den egna tonårskrisen. I ett annat reportage ur Expressen (Micu, 2015) 

beskrivs en ung tjej: 

 

I skolan var hon högpresterande. Hon ville vara bäst på proven och få högsta betyg… 

Hon hade väldigt höga krav på sig själv… 

 

 

Till skillnad från den förra artikeln beskrivs här en tjej som har höga krav på sig 

själv och som vill vara högpresterande. I Helsingborgs Dagblad (Kruse, 2009) 

beskriver en annan intervjuad tjej att hon innan insjuknandet samt under sin 

sjukdomstid hade väldigt dåligt självförtroende och att hon kände sig dålig. I 

artikeln beskrivs även att hon kände att hon hade svårt att tro på sig själv. Dessa 

beskrivningar av dåligt självförtroende, höga krav på sig själv, oro, ångest och en 

vilja att vara bäst på allt är beskrivningar som återkommit i de reportageartiklar 

jag analyserat. En tjej som intervjuats i en artikel i Expressen beskrivs ha ändrat 

synen på sin egen kropp när hon börjat på en ny skola: 

 

Från att ha varit ett aktivt barn, som spelade fotboll och åt allt hon tyckte var gott, började 

hennes syn på kroppen att förändras i samband med att hon började en ny skola i sjätte 

klass. 

      

(Wallen-Widung, 2015b) 

 

Några av tjejerna i artiklarna beskriver att det var först i tonåren som de började 

tänka på sin kropp och hur den såg ut. Tjejen som beskrivs i citatet ovan beskrev 

att hon först i sjätte klass kom i kontakt med de äldre tjejerna och att hon då såg 

hur deras kroppar hade kvinnliga former som hon inte ville ha. Hon ville vara 

smal och inte få midja och höfter. Hon var även rädd för att få stora lår då hon 

spelade fotboll (Wallen-Widung, 2015b). En annan tjej beskrev hur hon precis 

börjat i gymnasiet och att hon där kände att hon inte dög om hon inte gick ned 

några kilo i vikt. Hon ville passa in bland de andra tjejerna på skolan. När hon 

lyckades gå ned i vikt blev hon glad (Wigen, 2016). 
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I majoriteten av artiklarna beskrevs personerna som lider av en ätstörning som 

smala och unga. I Aftonbladet (Mark, 2016) ser vi ett exempel på en sådan 

beskrivning: 

 

… Men bland dem dyker en bild upp på en ung, smal tjej sjuk i anorexia.  

 

Tillsammans med reportaget visas bilder på en smal ihopsjunken, blek tjej, som 

skiljer sig mycket ifrån bilderna på de övrigt glada tjejerna.  

 

I många av artiklarna beskrivs tjejernas smala kroppar genom deras vikt och längd 

som vi kan se exempel på här:  

 

När det var som värst vägde hon endast 39 kilo fördelat på hennes 170 centimeter.  

    (Nilsson, 2015) 

 

Eller: 

 

Under sjukdomstiden rasade hon i vikt. När det var som värst vägde hon 34 kilo och var 

runt 153 centimeter lång. Det är en rejäl undervikt… 

                    (Kruse, 2009)  

 

I sjutton av de tjugo artiklar jag analyserat beskrevs det att de ätstörningsdrabbade 

tjejerna var smala och unga. I några av artiklarna beskrevs tunna, unga tjejer både 

i text och med hjälp av de bilder som förekom i artiklarna. I de tre övriga 

artiklarna som inte beskrev tunna, unga tjejer beskrevs en pojke samt en äldre 

kvinna med ätstörningar. Den sista artikeln beskrev ätstörningar utifrån att 

sjukdomen inte sitter i midjemåttet eller i antal kilo vikt utan att sjukdomen sitter i 

huvudet (Fremin, 2012). Dessa beskrivningar var dock väldigt få och jag tolkar 

det därför som att dessa inte förekommer särskilt ofta i jämförelse med de 

dominerande beskrivningarna jag sett i de andra artiklarna.  

 

Utifrån de artiklarna jag analyserat tolkar jag det som att personerna med 

ätstörningar framställs som en speciell identitetstyp där gemensamma egenskaper 

och drag kan iakttas av andra människor i samhället. Berger och Luckmann 

(2010) talar om att identitetstyper är en viss typ av identitet som innebär att alla 

människor med en identitet av denna typ har gemensamma drag. Jag har i min 
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tolkning valt att kalla denna identitetstyp för Den duktiga flickan utifrån de 

gemensamma beskrivningar som ges i artiklarna. Dessa gemensamma 

beskrivningar kan jag se igenom att jag i min tolkning kan urskilja en del 

typifieringar som Berger och Luckmann (2010) menar är kategorier som varje 

individ sätter in och förstår andra individer utifrån. Jag kunde i min analys urskilja 

många olika typifieringar av personer med ätstörningar såsom den unga, smala 

flickan, flickan som lider av oro och ångest, flickan som har höga krav på sig 

själv, flickan som alltid vill vara bäst på allt och den smala flickan. Utifrån dessa 

typifieringar förstår och uppfattar vi varandra i vardagen, de typifieringar som jag 

tolkat framkommer i artiklarna kanske inte någon annan urskiljer och på så vis 

kan olika människor förstå varandra på olika vis (Berger och Luckmann, 2010). 

De typifieringar jag kan urskilja i mitt material bildar tillsammans en särskild 

sorts identitet som beskriver identiteten av personer med ätstörningar och denna 

identitet har jag som sagt valt att kalla den duktiga flickan.   

 

Utifrån hur jag tolkar denna framställning och beskrivningarna av personer med 

ätstörningar så handlar det om Standardhistorier och att dessa standardhistorier 

beskriver en viss identitetstyp, alltså flickan med ätstörningen. Tilly (refererad i 

Swärd 2001) talar om standardhistorier och att detta innebär att ett fenomen 

beskrivs utifrån en känd standard eller ett redan förutbestämt mönster. De 

dominerande beskrivningarna som jag tolkar bildar dessa standardhistorier om 

personer med ätstörningar misstänker jag inte beskriver hela bilden av en person 

med en ätstörning. De personer som inte passar in i denna standard tror jag i detta 

fall blir pojkar, normal – och överviktiga samt äldre personer som lider av 

ätstörningar vilket blev tydligt genom analysen av artiklarna då dessa 

beskrivningar endast förekom i ett fåtal artiklar. Genom att beskrivningen av 

personer med ätstörningar domineras av vissa typifieringar kan det för läsaren 

uppfattas som att alla personer med ätstörningar är samma identitetstyp och att det 

endast är människor med en sorts identitet som drabbas av ätstörningar. 

Standardhistorier bidrar också till att beskriva vad som är normalt och vad som är 

avvikande, där jag tolkar det som att den framställning artiklarna ger beskriver 

ätstörningar och det beteende som en ätstörning innebär som ett onormalt 

beteende för någon som inte har ätstörningar. Samtidigt tolkar jag det även som 
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att standardhistorierna beskriver vad som är normalt för personer med 

ätstörningar. 

 

Precis som i fallet med Swärd (2001) och beskrivningen av hemlösa tolkar jag det 

som att det endast är en liten del av de personer som lider av en ätstörning som 

stämmer in på beskrivningarna av dessa i artiklarna. Svensson (2000) skriver i sin 

text om att det kan vara svårt för de hemlösa att ändra bilden av sig själva när 

media framställt dem på ett visst vis. Detta kan även vara svårt för de som lider av 

en ätstörning eftersom media konstruerar en beskrivning av dem vilket innebär att 

media har makten över att konstruera ätstörningar oavsett om de som lider av en 

ätstörning håller med om den beskrivning som ges eller ej. Swärd (2001) talar om 

att när ett socialt problem beskrivs i media blir denne ett objekt och att medias 

beskrivningar blir den rätta och fasta beskrivningen, i detta fall tolkar jag det som 

att den konstruktion som forskningen kring ätstörningar framställer respektive den 

konstruktion som jag tolkar görs av ätstörningar i de analyserade artiklarna inte 

beskriver personer med ätstörningar på samma sätt. Utifrån vad forskningen 

framställer kan en person lida av en ätstörning trots att denne är normal - eller 

överviktigt (1177 Vårdguiden 2014). Det framkommer även att den vanligaste 

åldern för en person att drabbas av en ätstörning är i tidigt tonår men att det även 

finns de som drabbas tidigare eller i senare vuxen ålder. Det beskrivs också att 

både pojkar och flickor kan drabbas av en ätstörning även om antalet flickor som 

söker vård är betydligt större än pojkarna.  

 

Eftersom detta är beskrivningar som endast används i en liten del av media tolkar 

jag det som att den konstruktion som media bidrar till inte alltid kan ses som 

representativ ur ett kunskapssammanhang och att mottagare av medias bild därför 

kan få en snedvriden eller felaktig bild av ätstörningar. Swärd (200) talar om att 

vara kritisk till det som media framställer eftersom detta ofta endast är en liten del 

av hela verkligheten. Utifrån den framställning som tidigare forskning gör kan 

man se att artiklarnas konstruktion av ätstörning inte beskriver en helhetsbild utan 

endast den del de valt att presentera i artiklarna. 

5.2 Den smala och vältränade kroppen  
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Många av artiklarna beskriver att tjejerna förklarat att de inte förstod att de var 

sjuka. I Expressen (Wallen-Widung, 2015a) beskrivs det att ätstörningen började 

långsamt och att hon gick runt och upplevde sig själv som ful, äcklig och 

värdelös. I Expressen (Wallen-Widung, 2015b) beskrivs det att ätstörningen växte 

fram. Majoriteten av artiklarna beskriver att ätstörningen börjat genom en 

oskyldig tanke om att personen bestämde sig för att gå ner några kilo i vikt men 

att detta sedan gick över till ett beroende, ett tvång eller ett sätt att må bättre.  

 

I artiklarna beskrivs sjukdomen genomgående av att personerna äter mindre och 

tränar mer. Helsingborgs dagblad (Kruse, 2009) beskrev i en artikel en del av 

sjukdomen: 

 

… Det hände att hon gömde och slängde mat för att slippa lidandet vid matbordet.  

 

Senare i artikeln beskrivs även att personen tränade väldigt mycket i form av 

simning.  

 

I sjutton av de tjugo artiklar jag analyserat framkommer en klar beskrivning om 

att ätstörningar innebär att personerna äter mindre och tränar mer och att detta 

bidrar till en viktnedgång. I många av artiklarna beskrivs även en strävan efter att 

passa in eller att se ut som andra tjejer. I Expressen (Nilsson, 2015) beskrivs en 

tjej med ätstörningar genom: 

 

… Snabbt ökade hon träningsdosen, från träningspass på 45 minuter till hela eftermiddagar 

på gymmet… Jag ändrade mig för att vara andra till lags. Jag ville passa in i kroppsidealet. 

 

Vidare beskrivs i samma artikel: 

 

För att uppnå snabbare resultat började hon laborera med maten. Från att ha en sund 

kosthållning uteslöt hon kolhydrater och åt allt mindre måltider. Detta ledde till drastiska 

förändringar… Jag blev helt besatt av min kropp. Jag kunde sitta hela kvällar på kost – 

och träningssidor. 

 

Det beskrivs alltså hur en tjej ökat sin träningsdos och ätit mindre och mindre för 

att gå ned i vikt och passa in i kroppsidealet och vara andra till lags. I två andra 

artiklar från Expressen (Micu, 2015) och Helsingborgs dagblad (Werner, 2015) 
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beskrivs ätstörningen uttrycka sig i att personerna åt mindre och tränade mer 

eftersom de ville gå ned i vikt för att passa in.  I Helsingborgs dagblad (Werner, 

2015) beskrivs: 

 

I sjuan pratade alla om utseende och alla skulle banta. När jag gick ner i vikt fick jag 

komplimanger vilket triggade mig ännu mer. Jag fick positiv bekräftelse. Folk bryr sig 

inte om varför människor är smala, bara man är smal. 
 

I citatet ovan beskrivs det hur en tjej upplevde det som att alla i hennes omgivning 

pratade om utseende och bantning. Det beskrivs att människor skulle vara smala 

och att hon fick positiv bekräftelse från personer i hennes omgivning när hon gick 

ned i vikt vilket triggade henne till att försöka gå ner ännu mer. I Helsingborgs 

dagblad (Henricson, 2005) beskrivs: 

 

Det oskyldiga godislöftet, att inte äta godis på ett helt år och få tusen kronor, blev 

startpunkten… Jag klarade det för jag är envis och har höga krav på mig. Så efter ett tag 

slutade jag äta chips och kakor, sen skulle jag inte äta bröd på morgonen, sen tog jag in 

frukosten på mitt rum – det var inget konstigt, för min lillasyster brukade göra det – och 

sen hoppade jag över lunchen i skolan… Det började i sjuan, när intresset för killar och 

budskapen i Veckorevyn blev till en kraftig häxbrygd… Bara jag gick ner i vikt skulle 

killarna gilla mig. 

 

Vidare i ovanstående artikel beskrivs träningen: 

 

Hon hade spelat in Friskis & Svettis och när mamma och pappa inte var hemma gick det 

att köra alla tre timmar, i ett kör. Hon jagade kalorier hela tiden; 90 minuter på 

motionscykeln gav 2000 i vinst. 

 

I de ovanstående citaten beskrivs att tjejen trodde att killarna skulle tycka om 

henne om hon gick ner i vikt. Hon började därför undvika att äta och ökade 

träningsdosen rejält. I Två artiklar ur Aftonbladet respektive Dagens Nyheter 

beskrivs problemet med att ätstörningar idag normaliserats och att det i samhället 

finns en strävan efter att vara smal och att detta ses som det normala. I Dagens 

Nyheter (Ritzén, 2014) beskrivs: 

 

Hon avundas inte alla unga med allvarliga diagnoser som tvingas navigera i ett samhälle 

fokuserat på mat, dieter och utseende. Sjuklig självsvält samsas med 5-2 dieter och 

zerosizemode. Det sjuka tycks ha blivit normalt. 

 

I citatet ovan beskriver en kvinna hur hon inte velat vara ung i dagens samhälle 

som hon menar är besatt av dieter och utseende. I Aftonbladet (Ståhl, 2011) 
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beskrivs hur idealen i samhället innebär att man måste sluta vara hungrig eller att 

vänja sig vid att vara det då man inte kan äta särskilt mycket: 

 
För att efterleva de ideal som råder i vårt samhälle räcker det inte med att ändra några 

vanor, som så ofta påstås. Man måste sluta vara hungrig eller vänja sig vid att vara det. 

 

Genomgående i artiklarna kan jag se beskrivningar som beskriver att personerna 

med ätstörningar beskrivs som offer för en sjukdom, att de inte själv förstått att de 

varit sjuka och att det inte är ett eget val att bli sjuk. Det beskrivs dock att många 

av flickorna till en början gjort ett aktivt val i att försöka minska i vikt genom 

bantning men att detta sedan övergått i en ätstörning. I större delen av artiklarna 

beskrivs det att flickorna strävat efter att passa in eller känna att de duger, även 

kroppsideal och buskap utifrån beskrivs i många fall ha påverkat tjejerna. Att de 

känt att de skulle må bättre och bli lyckliga om de blev smalare. Jag kan även se 

att det beskrivs att deras omgivning gett dem positiv respons på deras viktnedgång 

och att detta sporrat dem ännu mer och fått dem att må bra. Utifrån min tolkning 

av vad som beskrivs i artiklarna förstår jag det som att det finns en föreställning 

om att flickorna strävar efter normalitet och att passa in. I två av artiklarna 

framställs en problematisering kring att samhället idag normaliserar smala 

kvinnor. Även Saguy och Gruys (2010) talar om att det finns ett starkt ideal i 

samhället som beskriver hur kvinnor ska vara och bete sig och att detta innefattar 

att kvinnor ska vara smala. De beskriver att detta pressar och stressar många unga 

till att känna att de passar in eller duger. Ur min tolkning tänker jag att detta 

handlar om de normer som finns i samhället som Karlsson (2007) talar om. 

Utifrån att det ideal som idag finns i samhället är att kvinnor och flickor ska vara 

smala och att det är det normala (Saguy och Gruys, 2010) betyder detta att det ses 

som något man ska sträva efter. De som inte ses som normala då blir onormala 

eller avvikande. Karlsson (2007) talar om att det finns sociala normer i alla 

samhälle och grupper och att dessa beskriver vad som är normalt och vad man ska 

sträva efter. Genom Saguy och Gruys (2010) resultat och det jag fått fram i 

artiklarna jag analyserat tolkar jag det som att det normala i dagens samhälle är att 

vara smal medan motsatsen är onormalt eller avvikande och att många av de tjejer 

som insjuknat i ätstörningar upplevt att de måste bli smalare för att passa in i 

samhällets ideal eller för att bli lyckliga. Svensson (2007) talar om att begreppet 

normalisering är värdeladdat och att man kan se på denna värdeladdning både 
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positivt och negativt. Jag tolkar det som att idealen i samhället som normaliserar 

smala tjejer skapar förtryck för tjejer att bete sig på ett visst vis, alltså att själv 

också försöka bli smala för att på så vis tillhöra normaliteten och att denna 

värdeladdning då blir negativ då vad som beskrivs i artiklarna visar att detta i en 

del fall kan vara startpunkten för ett insjuknande i en ätstörning.  

5.3 Socialt sammanhang 
 

I artiklarna som jag har analyserat framkommer det inte särskilt mycket om 

personernas familjer. I en artikel ur Göteborgsposten (Branner, 2015) beskrivs det 

att flickans familj aldrig pressat henne utan att det istället varit tvärtom, att 

föräldrarna varit väldigt stöttande utan att ställa för höga krav. I en artikel ur 

Helsingborgs Dagblad (Nord, 2014) beskrev den sjukdomsdrabbade flickan att 

hennes familj valt att ändra livsstil till en mer hälsosam livsstil vilket innebar mer 

motion och nyttigare kost. Hon beskriver dock inte att detta innebar någon press 

från familjen utan ätstörningen utvecklades inte förrän några år senare.  

 

I artiklarna kan man däremot identifiera en beskrivning av det sociala 

sammanhanget på annat vis. I två av artiklarna beskrevs viljan att gå ned i vikt 

uppstå när de började på en ny skola, alltså vid ett miljöombyte. De beskriver att 

de blev medvetna och såg saker de inte sett innan.  

 

Bortsett från de två artiklar som beskriver byte till en annan skola beskrivs inte 

miljön i de artiklar jag analyserat. Artiklarna är väldigt fokuserade på personen 

som lider av ätstörningen och det beskrivs inte särskilt mycket omkring denne, 

man kan beskriva det som att det finns en avsaknad av relationer i artiklarnas 

beskrivningar.  

 

Jag tolkar det som att det i artiklarna inte framställs att familjerna eller miljön 

över huvud taget är särskilt viktig vid ätstörningar. Forskningen framställer dock 

att det i de flesta, om inte alla fall påverkar familjen när ett barn drabbas av en 

ätstörning och att det är viktigt att ha stöttande familj för att kunna 

tillfriskna(1177 Vårdguiden, 2014). Jag tolkar det som att framställningen i media 

beskriver en annan bild av ätstörningen jämfört med vad framställningen i 

forskningen gör. I de artiklar jag analyserat tolkar jag det som att de använder sig 
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av personifiering samt vinkling då majoriteten av artiklarna beskrev en människa 

bakom sjukdomen eftersom detta ger ätstörningar ett ansikte och blir därför 

intressant för läsaren (Strömbäck, 2010). Vinkling används för att media ska 

kunna skriva om ett fenomen i detta fall ätstörningar utifrån den vinkling som för 

läsaren blir intressant, i de artiklar som analyserats till denna studie tolkar jag det 

som att media tydligt vinklat artiklarna till fokus på den sjukdomsdrabbade 

personen och inte på miljön runt omkring. Vinkling är en del av konstruktionen i 

media och innebär att media väljer ut vad som ska stå med i artikeln och vilket 

perspektiv artikeln ska ha.  

6. Sammanfattning och avslutande diskussion  
 
I detta avsnitt sammanfattas och diskuteras studiens resultat. Jag kommer kort att 

sammanfatta studiens syfte och genomförande. Efter det kommer jag att diskutera 

vad resultatet visade samt eventuella egna åsikter. Slutligen kommer jag kort att 

diskutera kring medias påverkan och förslag till vidare forskning. 

 

I denna studie var mitt syfte att analysera hur svensk dags- och kvällspress 

konstruerar bilden av personer med ätstörningar. Jag har alltså inte haft fokus på 

att analysera ätstörningar i sig utan mitt mål var att titta på hur dags – och 

kvällspress framställer, beskriver och konstruerar personer med ätstörningar. För 

att undersöka detta använde jag mig av en kvalitativ innehållsanalys och utgick 

ifrån tre frågeställningar som var: (1) Hur framställs och benämns ätstörningar 

och personer med ätstörningar i svensk dags – och kvällstidningar? (2) Vad 

beskrivs vara orsakerna till uppkomsten av en ätstörning, är det individuellt eller 

samhälleligt? (3) Vad är det för definitioner och tolkningar av ätstörningar som 

presenteras i media?  

 

Jag genomförde studien genom att analysera tjugo artiklar som handlade om 

ätstörningar. Genom att koda mitt material för att på så vis få fram teman och 

kategorier kunde jag urskilja beskrivningar och framställningar och på så sätt 

förstå hur personer med ätstörningar framställs och konstrueras i svensk dags – 

och kvällspress.  
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6.1 Resultat och diskussion  
 
Resultaten från denna studie visar att det i media framställs vissa typifieringar 

kring personer med ätstörningar och att dessa typifieringar bildar en identitetstyp 

som jag valt att kalla Den duktiga flickan. I media framställs det som att de 

personer som har en ätstörning strävar efter att gå ned i vikt och att bli smala. 

Denna framställning tillsammans med de starka idealen som idag finns i samhället 

om att kvinnor ska vara smala gör att jag tolkar det som att det handlar om 

normalitet och en vilja att genom att passa in under det som anses vara normalt bli 

lycklig och må bra.   

 

Det andra resultatet jag fått fram genom denna studie är att media beskriver 

ätstörningar genom personen som är sjuk och att de i många fall inte fokuserar på 

något annat. Ur forskningens framställning uppfattar jag det dock som att miljön 

runt omkring spelar stor roll för någon som är sjuk i en ätstörning vilket visar att 

artiklarna och forskningen inte framställer samma bild av en ätstörning.  

 

Utifrån de resultat jag kunnat urskilja i min studie tycker jag att syftet är uppfyllt i 

den grad att jag lyckats beskriva hur media framställer ätstörningar. Jag tycker jag 

svarat på de frågeställningar jag utgått ifrån. Om jag haft mer tid och tillfälle att 

införskaffa mig ett bredare material att undersöka tror jag dock att jag kunnat gå 

ännu djupare i min analys och att jag även kunnat få fram fler resultat kring hur 

personer med ätstörningar framställs. Jag är medveten om att ett material på tjugo 

artiklar är relativt liten och att resultatet därför kan tas emot sämre än om jag 

använt mig av fler artiklar.  

 
Sammanfattningsvis så tycker jag att de resultat jag fått fram visar ganska tydligt 

på hur personer med ätstörningar framställs i media och att detta även är beroende 

av läsarens tolkning. Jag kan även se att den framställning tidigare forskning gör 

inte stämmer överrens med medias framställning. 

 

Utifrån detta kan jag se att det vore lämpligt att forska vidare kring vad denna 

påverkan från framställningen i media faktiskt får för konsekvenser för samhället 

och de människor som lever där. Det hade varit av intresse att titta på vilka 

konsekvenser medias framställning faktiskt får för människor som lever med en 
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ätstörning genom att intervjua dessa kring ämnet och hur de upplever 

konstruktionerna av sjukdomen påverkar människors sätt att bemöta och uppfatta 

dem. Ett annat alternativ hade varit att intervjua personer i samhället för att se om 

deras uppfattningar av ätstörningar stämmer överrens med medias konstruktion. 
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