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Abstract 

Title: Daughters experience of growing up with a mother with eating disorder 

 
 

Authors: Malin Schelin and Caroline Westberger 

 
 

Daughters risk negative identity development if they grow up with mothers with EA. 

Previous research shows how children of parents with mental illness easily are 

forgotten. This thesis investigates daughters experience of growing up with mothers 

with eating disorder (EA) and if and how their identity development got affected. A 

qualitative text analysis was carried out of six newspaper articles and nine chat posts 

from four chat forums. The articles and the posts were written from the daughters 

perspective. The result showed that the daughters felt forgotten. That they took an adult 

responsibility for themselves and their mothers, several of the daughters wished that 

they would have been given information of the mothers illness. The daughters 

emphasized a feeling of guilt and several of them have developed an EA. They describe 

that they handled their upbringing by increasing the distance to their mother, and by 

defining the mother's disease differently. 

 
Keyword: mother´s with eating disorder, parenting, daughter´s experience, children as 

relatives 



Sammanfattning 

Titel: Döttrars upplevelse av uppväxten med en mamma med ätstörning 

 
 

Författare: Malin Schelin and Caroline Westberger 

 
 

Döttrar riskerar negativ identitetsutveckling om de växer upp med en mamma med 

ätstörning. Tidigare forskning har uppmärksammat hur barn till föräldrar med psykisk 

ohälsa bortprioriteras. Uppsatsens syfte var att undersöka döttrars upplevelse av 

uppväxten med en mamma med ätstörning samt om och hur döttrarnas 

identitetsutveckling påverkats. En kvalitativ textanalys genomfördes av sex 

tidningsartiklar och nio chattinlägg från fyra chattforum. Både tidningsartiklarna och 

chattinläggen var skrivna utifrån döttrarnas perspektiv. I resultatet framkom att döttrarna 

upplevt sig bortglömda och att de tog ett vuxenansvar för sig själva och sin mamma. 

Flera av döttrarna önskade att vuxna i deras närhet gett dem information om mödrarnas 

sjukdom. Döttrarna framhåller en stark skuld och flera av dem har själva utvecklat en 

ätstörning. En del av döttrarna beskriver att de hanterat sin uppväxt dels genom att öka 

distansen till sin mamma, dels genom att definiera mammans sjukdom på ett annorlunda 

sätt. 

 

Nyckelord: mödrar med ätstörning, föräldraskap, döttrars upplevelser, barn som 

anhöriga 
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1. Inledning 

Ungefär lika många som bor i Uppsala kommun har ätstörningar i Sverige, de senaste 

epidemiologiska studierna visar att det är cirka 200 000 personer (Uppsala, 2019; 

Kunskapscentrum för ätstörning, 2017). Statistiken täcker dock inte in de som inte söker 

sig till vården och mörkertalet antas därför vara omfattande. Uppskattningar har visat att 

enbart 49% av de drabbade männen och 68% av kvinnorna söker vård för den ätstörning 

de lider av (Läkartidningen, 2017). 

 
Ätstörning diagnostiseras som en psykisk sjukdom (Kunskapscentrum för ätstörningar, 

2017) och kan beskrivas som att vara fången av ett konstant kroppsmissnöje samt som 

att vara slav under strävan efter den perfekta kroppen (ibid.). Att leva med en ätstörning 

är så mycket mer än att bara önska en viss kroppsform. Samsjuklighet är vanligt och de 

mest vanliga följeslagarna är ångest och depression samt en konstant intensiv rädsla för 

att öka i vikt (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2017; Thurfjell, 2003). 

 
Ätstörningar får omfattande konsekvenser för individen och hens nära anhöriga. De som 

kanske påverkas mest är de anhöriga barnen, i synnerhet döttrarna. Döttrarna till mödrar 

med ätstörning riskerar att i högre grad än andra själva utveckla en ätstörning och eller 

en negativ självbild (Elfhag & Linné, 2012; jfr. Paff-Ogle & Damhorst, 2003). 

Dessutom tar ofta barn till föräldrar med psykisk ohälsa ett vuxenansvar för sina 

föräldrar, sig själv och familjen vilket riskerar negativa konsekvenser för barnet, både 

psykiskt och socialt (Näsman, Alexanderson, Fernqvist & Kihlgård 2015) 

 
Tidigare forskning över hur döttrar påverkas av mödrars ätstörning har främst fokuserat 

på om och hur döttrarnas psykiska utveckling påverkas i allmänhet och om döttrarna 

riskerar att utveckla ätstörning i synnerhet. Fokuset på vilken roll döttrarna tar inom 

familjesystemet som en följd av mödrarnas ätstörning och hur denna roll påverkar 

döttrarna har inte belysts av den tidigare forskningen. 

 
1.1 Bakgrund 
Som förklaring till varför människor utvecklar ätstörning lyfts ofta självbilden och 

familjesystemet fram som viktiga orsaksfaktorer (Pederson Mussell, 2000). Den 

förvrängda kroppsuppfattningen vid ätstörningar kopplas ofta till en negativ självbild 

(Farchaus Stein & Cortey, 2007). Självbild kan förklaras som en uppsättning inre 
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föreställningar bestående av tankar och känslor om sig själv och hur man uppfattas av 

andra vilket styr ens beteende och handlingar (Broberg et. al., 2003; Jacobsson, 

Thelander & Wästerfors, 2010; vardguiden.se, 2019; Paff Ogle & Damhorst, 2003). 

Jacobsson et. al. (2010) menar att självbilden utvecklas i relation till andra människor 

och är ett resultat av den sociala interaktionen. De som anses vara viktigast för ett barns 

självbild är hens föräldrar. Det är också i speglingen med föräldrarna som den första 

uppfattningen om den egna kroppen etableras, detta är i synnerhet gällande mellan mor 

och dotter. Därför är familjesystemet och relationerna däri betydande för om individen 

utvecklar en ätstörning (Paff Ogle & Damhorst, 2003). Inom familjen är 

familjemedlemmarna beroende av varandra och hur familjesystemet fungerar påverkar 

tillvaron för samtliga individer. Tidigare forskning har visat att de kvinnor som riskerar 

att utveckla en ätstörning själva uppfattar att det finns problem inom familjen. Dessa 

kvinnor rapporterar oftare att familjen har svårt med problemlösning, roller samt att de 

själva har föräldrar med psykisk ohälsa än de kvinnor som inte är utsatta för hög risk att 

utveckla ätstörning (McGrane & Carr, 2002). 

 
Att växa upp med en mamma med ätstörning är således en risk för hennes dotter att 

själv utveckla en ätstörning. Trots att detta är en vedertagen kunskap saknas barnets 

perspektiv i den tidigare forskningen. Att vara dotter till en mamma med ätstörning 

förutsätter ett anhörigsskap liksom när föräldrar blir sjuka på annat sätt. Att också barn 

uppfattas som anhöriga är ett relativt nytt förhållningssätt. Inom anhörigskapet ryms 

både rollen som aktör och rollen som beroende av sin familjemedlem (Järkestig 

Berggren, Magnusson & Hanson 2015). När barnet är anhörig till en förälder med 

psykisk ohälsa är det inte ovanligt att rollerna inom familjen blir ombytta och barnet tar 

ett vuxet ansvar för sig själv, sin förälder och sina syskon. Att som barn agera förälder åt 

de vuxna i familjen påverkar barnet på ett negativt sätt och kan bidra till psykisk ohälsa 

hos barnet själv (Näsman et. al., 2015; Alexandersson, Fernqvist och Näsman, 2015). 

Även fast barn till föräldrar med psykisk ohälsa i de flesta fall tar ett stort ansvar för sin 

förälder glöms dessa barn ofta bort av de professionella som möter familjen. Istället för 

att bejaka barnets roll och behov fokuseras ofta på den vuxnes sjukdom och beteende 

(Näsman et. al., 2015). Barnet kan därför riskera att bli dubbelt bortglömd; bortglömd 

av sin familj och bortglömd av de som ska hjälpa familjen. Med en professionell 

medvetenhet om hur barnet påverkas av uppväxten med en mamma med ätstörning kan 
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de insatser som ges familjen utföras på ett holistiskt sätt som både rehabiliterar den 

sjuke och förebygger sjukdom för barnet. 

 
Begreppet ätstörningar avser flera olika diagnoser, för denna studie är anorexia nervosa 

och bulimia nervosa i fokus. Den som är mest studerad är anorexia nervosa (vidare 

benämnd som anorexia), vilket översatt från latin betyder “nervös aptitlöshet”. Det är ett 

sjukdomstillstånd när man svälter sig själv till följd av en förvrängd kroppsuppfattning 

och trots att man är normal- eller underviktig uppfattar sig själv som överviktig. Det 

diagnostiseras som en psykisk sjukdom vilken påverkar kroppen fysiskt och kan bli 

livshotande för individen. Det är inte ovanligt för kvinnor att mensen uteblir, och att 

flera inre organ får en nedsatt funktion (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2017; 

Hägglöf, 2002). Hur pass allvarlig anorexia en person har baseras på individens BMI 

(Body Mass Index) vilket är ett mått på hur personens vikt är i förhållande till längden 

(Kunskapscentrum för ätstörningar, 2017; Thurfjell, 2003). Enligt BMI ska en 

normalviktig person ha värden mellan 18,5-24,9 (vårdguiden.se, 2019). En person som 

lider av en allvarlig form av anorexia kan ha BMI 15 eller lägre. Anorexia innebär den 

största risken för dödlig utgång av alla psykiska sjukdomsdiagnoser (Kunskapscentrum 

för ätstörningar, 2017). 

 
Anorexia är den ätstörningsdiagnos som det forskats mest på, men den vanligaste 

ätstörningen är bulimia nervosa (vidare benämnd som bulimia) vilket på latin betyder 

“nervös omättlighet”. Den stora skillnaden från anorexia är att en person med bulimia 

hetsäter stora mängder mat under en kort tid. Därefter drabbas personen av intensiva 

ångestattacker och för att dämpa dessa kompenserar personen sin hetsätning. De 

vanligaste kompensationsmetoderna är självframkallade kräkningar och missbruk av 

laxermedel. Bulimia påverkar kroppen fysiskt och det vanligaste är tandproblem till 

följd av kräkningarna samt mag- och tarmproblem på grund av missbruk av laxermedel 

(Kunskapscentrum för ätstörningar, 2017; Hägglöf, 2002). 

 
Kvinnor löper tio gånger högre risk att utveckla ätstörningar än män och majoriteten 

insjuknar före 25 års ålder (Pederson Mussell, Binford & Fulkersson, 2000). Däremot 

kan ätstörningar debutera vid olika åldrar och drabba båda könen. Av alla med anorexia 

är cirka tio procent män och män utgör cirka 25% av alla med bulimia 

(Kunskapscentrum för ätstörningar, 2017). Med anledning av att det mestadels är 
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kvinnor som drabbas av ätstörningar är det också kvinnor som denna studie fokuserar 

på. 

 
1.2 Relevans för socialt arbete 
Inom det sociala arbetets olika professioner är kunskapen om ätstörningens utveckling 

och olika faktorers inverkan viktig för att kunna bemöta individen på ett adekvat och 

holistiskt sätt. Sjukdomen uppstår inte ur ett vakuum utan hela familjesystemet och 

familjemedlemmarnas interaktion med varandra är en viktig del att ha i åtanke i arbetet 

med personer som har en ätstörning (Ma, 2010; Pike & Rodin, 1991). Som nämnt är det 

en risk att döttrar till mammor med ätstörning själva utvecklar en dysfunktionell 

självbild och ett patogent, det vill säga ett avvikande förhållande till mat (Park, Lee, 

Woolley, Murray & Stein, 2002; Ogle & Damhorst, 2000). Som dotter till en mamma 

med ätstörning är man också anhörig, men om den professionelle inte intar barnets 

perspektiv och bejakar dennes position som anhörig riskerar barnet att bli bortglömt. 

Barnen och i synnerhet döttrarna till mammor med ätstörning bör därmed bli särskilt 

uppmärksammade inom psykiatrin och vid ett eventuellt tvärprofessionellt samarbete 

mellan psykiatri, skola och socialtjänst. Genom en medvetenhet om hur barn till 

föräldrar med ätstörning påverkas av förälderns sjukdom kan olika väl motiverade 

insatser genomföras. Med ett salutogent förhållningssätt kan olika skyddsfaktorer som 

omger barnet stärkas, vilket förhoppningsvis kan förebygga att barnet själv utvecklar 

ätstörning och/eller en negativ självbild. 

 
1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur döttrar upplevt uppväxten med en mamma med 

ätstörning samt om och på vilket sätt döttrarnas identitetsutveckling påverkats. 

 
1.4 Frågeställningar 

1. Hur beskriver döttrarna att de har hanterat mödrarnas ätstörning? 

2. Hur beskriver döttrarna att mödrarnas ätstörning påverkat dem? 

3. Har döttrarnas självbild påverkats av mödrarnas ätstörning? I så fall hur? 

4. Vilka risk- och skyddsfaktorer beskriver döttrarna som bidragande till eller 

skyddande från att själva utveckla en ätstörning? 
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2. Tidigare forskning 
Även fast beskrivningar kring självsvält funnits i flera hundra år började ämnet 

intressera forskarna först på 1970-talet (Wallin, af Sandberg, Nilsson & Linne, 2015). 

Allt sedan dess har mycket forskning bedrivits för att beskriva och förstå fenomenet 

ätstörningar. Mycket fokus har legat vid den enskilda individen, både orsaker till 

insjuknande, processen mot tillfrisknande och hur familjesystemet påverkas av att ett 

barn utvecklat ätstörning. Under tidigt 2000-tal började allt fler forskare intressera sig 

för vilken påverkan föräldrars egna ätstörning kan ha på barnet då man upptäckte att det 

är en signifikant riskfaktor att själv utveckla en ätstörning om man lever med en 

mamma med ätstörning (Mussell et.al., 2000). 

 
I nedanstående stycken redogörs den tidigare forskning som är relevant för uppsatsens 

syfte och frågeställningar. För att tydliggöra forskningens relevans till ämnet presenteras 

tre separata men lika aktuella teman, barn som anhöriga, processer mot att utveckla 

eller inte utveckla ätstörning, mödrar med ätstörning, samt självbild i relation till 

ätstörningar. 

 
2.1 Barn som anhöriga 
Att uppfatta barn som anhöriga till sjuka föräldrar är ett relativt nytt sätt att tolka deras 

situation. Hur barnet uppfattas påverkar också den ställning man anser att barnet har i 

relation till sin familj och det omgivande samhället (Järkestig et. al., 2015). År 2010 

gjordes följande tillägg i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) paragraf 2 G som särställer 

barnet som en anhörig. 

 
Beakta barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller annan vuxen 

som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk 

funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller är missbrukare 

av alkohol eller andra droger. Detsamma gäller om barnets förälder oväntat avlider. 

(HSL §2g) 

 
Utifrån tillägget i lagtexten och barnets förändrade positionering fick Nationellt 

Kompetenscentrum Anhöriga (NKA) i uppdrag att på olika sätt uppmärksamma barn 

som anhöriga. Ett sätt de gör det på är genom att i samarbete med Linnéuniversitetet 

bedriva för området relevant forskning (anhoriga, 2019), nedan redogörs för den 

forskning som NKA bidragit till. 
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Barn som växer upp med en förälder med psykisk ohälsa påverkas av förälderns 

sjukdom och att inta ett synsätt på barnet som anhörig uppmärksammar det komplexa i 

barnets situation. I rollen som anhörig ryms både aktörsrollen där man som anhörig tar 

ansvar för sin familjemedlem, men också beroenderollen där ens situation blir starkt 

påverkad av den anhörige som är sjuk (Järkestig Berggren et. al., 2015). I mötet med 

föräldrar som lider av psykisk ohälsa har funnits en tendens att deras barn glöms bort 

och betraktas mer som ett bihang till föräldern än som en egen kompetent aktör inom 

familjesystemet. Att uppfatta barnet som anhörig ger barnet istället en egen position 

som inte glöms bort av de professionella som möter familjen (Näsman, et. al., 2015). 

 
När ett barn växer upp med en förälder med psykisk ohälsa har tidigare forskning visat 

att barnet och föräldern kan få ombytta roller. Barnet kan ta ett, för den samtida 

kulturen, onormalt stort vuxenansvar vilket kallas för föräldrafiering. Det kan både ha 

en positiv men mestadels en negativ effekt för barnets utveckling. Den positiva 

framkommer främst om barnet har ett starkt och skyddande socialt nätverk och kan 

exempelvis vara att barnet kan uppleva sig som behövd och delaktig i familjen. Om 

föräldrafieringen är av mer negativ art kan det få långtgående konsekvenser för barnets 

utveckling och egna psykiska hälsa (Näsman et. al., 2015; Alexandersson, Fernqvist och 

Näsman, 2015). Alexandersson et. al. (2015) beskriver de negativa effekterna av 

föräldrafiering på följande vis “Det kan leda till att barnen får låg självkänsla, försvårad 

frigörelseprocess, identitetsproblematik, psykiska problem, svårigheter i skolan och ett 

överdrivet omhändertagande av andra” (ibid., s. 351). 

 
Barn som växer upp med en förälder med psykisk ohälsa påverkas alltså ofta negativt 

och föräldern kan ha svårigheter att svara på barnets behov och ge den omsorg barnet 

behöver. Det kan resultera i att barnet utvecklar en otrygg anknytning till sin förälder, 

vilket kan ge en negativ utveckling för barnets beteende och hälsa. Priebe och Afzelius 

(2015, s. 157) skriver att “Omfattande forskning pekar på att en förälders psykiska 

ohälsa kan utgöra en riskfaktor för barnens psykiska utveckling och hälsa, inte minst när 

den psykiska ohälsan gör det svårt för föräldern att fullt ut fungera som förälder.” 

 
Förutom att barn till föräldrar med psykisk ohälsa genomgår en process av 

föräldrafiering framkommer i den tidigare forskningen att det är destruktivt för barn att 
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inte få tillräcklig information om sin förälders sjukdom. När barnen istället får 

nödvändig information lättar barnets oro och känsla av ansvar för sin förälder (Gough, 

2013). Andersson (2015) beskriver också barnets behov av god information om sin 

förälder på följande sätt: 

Det som är gemensamt för barn som anhöriga är behov av och önskemål om 

information om förälderns problematik, nyanserad information som gör förälderns 

beteende mer begripligt, vilket är en förutsättning för hanterbarhet. Det har varit vanligt 

med överslätande, välmenande information, som inte gör föräldrars beteende 

begripligare utan snarare barnens situation svårare och ökar deras skuld eller ansvar 

(Andersson, 2015 s. 51). 

 
2.2 Processer mot att utveckla eller inte utveckla ätstörning 
Orsaken till att olika individer drabbas av ätstörningar är multifaktoriell och en holistisk 

syn som både innefattar individens genetiska och sociokulturella bakgrund behöver 

beaktas. Även eventuella traumatiska händelser och individuella personlighetsdrag 

behöver täckas in för att förstå varför just en enskild drabbats (Pederson Mussell et. al., 

2000; Meurling, 2003; Kunskapscentrum för ätstörningar, 2017; Thurfjell, 2003; 

Clinton, Engström & Norring, 2002; Broberg, Almqvist & Tjus, 2003). 

 
Pederson Mussell et. al. (2000) har gjort en litteraturöversikt i syfte att sammanställa 

den kunskap som fanns om riskfaktorer fram tills studiens utförande. De kategoriserade 

faktorerna enligt följande 

 sociokulturella faktorer såsom samtida kulturella kroppsideal. 

 utvecklingsstadier exempelvis att ätstörning debuterar under tonåren i 

övergången från barn till vuxen. 

 personlighet såsom negativ självbild eller en strävan mot perfektionism. 

 idrott, i synnerhet sporter som kräver slankhet exempelvis balett eller gymnastik 

 trauma, särskilt sexuellt utnyttjande 

 familjefaktorer, liksom symbiotiska familjerelationer, kontrollerande mammor, 

och föräldrar som själva modellerar en strävan mot en slank kroppsfigur. 

 
Av ovanstående punkter har familjesystemet utpekats som en särskilt viktig faktor 

(Langdon-Daly & Serpell, 2017). Kvinnor som är i riskzonen att utveckla ätstörning 

upplever oftare att det finns omfattande svårigheter inom familjen. Familjerna till dessa 
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kvinnor har oftare svårigheter med problemlösning, rollkonflikter inom familjen och 

föräldrar med psykisk ohälsa (McGrane & Carr, 2002; Pike & Rodin, 1991). 

 
Om en förälder har ett negativt beteendemönster såsom ilska, fientlighet eller 

likgiltighet gentemot sitt barn ökar risken för ätstörning (McGrane & Carr, 2002). En 

ännu mer predisponerande faktor är om mamman uttalar sig negativt om ätande, vikt 

och den egna kroppen samt om pappan talar negativt om mammans vikt och ätande 

(Gross & Nelson, 2008). Tidigare forskning visar att mamman är den som främst för 

över attityder och beteende avseende kroppsuppfattningen till dottern (Paff Ogle & 

Damhorst, 2003; Elfhag & Linne, 2012). 

 
För att förstå en individs självbild och insjuknande i ätstörning behöver familjesystemet 

belysas. Familjen kan både utgöra en risk men också ett skydd från att utveckla en 

ätstörning (Langdon-Daly & Serpell, 2017). Tidigare forskning har även fokuserat på att 

urskilja olika skyddande faktorer i relation till ätstörning. Förutom motsatserna till de 

ovan nämnda riskfaktorerna är närvarande föräldrar en skyddsfaktor, i synnerhet om 

mamman är närvarande i hemmet. Villkorslöst föräldrastöd och att växa upp med två 

föräldrar är också en viktig skyddsfaktor. Dock är två av de främst identifierade 

skyddsfaktorerna inom familjesystemet att familjen äter regelbundna måltider 

tillsammans samt att det är en positiv atmosfär kring måltiderna (Langdon-Daly & 

Serpell, 2017). 

 
2.3 Mödrar med ätstörning 
Den tidigare forskning som finns om döttrar till mödrar med ätstörning har främst 

fokuserat på hur dotterns självbild och psykiska utveckling påverkats av mammans 

sjukdom, vilket är den forskning som redogörs för nedan. Desto mindre forskning har 

undersökt vilken roll döttrarna tagit som en följd av mödrarnas sjukdom inom 

familjesystemet, samt hur döttrarnas roll påverkat dem. 

 
Tidigare forskning visar att en mammas ätstörning kan vara förknippat med risk att 

dottern utvecklar en ätstörning eller en dysfunktionell självbild (Ogle & Damhorst, 

2000; Cwikel, 2011; Pederson Mussell et. al., 2000; Elfhag & Linné, 2012). Mammor 

med en diagnostiserad ätstörning är mer benägna än mammor som ej har ätstörning att 

uttrycka ett eget kroppsmissnöje samtidigt som de kan uttrycka att deras barn behöver 
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gå ner i vikt. Det är dokumenterat att barn till dessa mödrar i tidig ålder (ca 5-8 år) 

själva uttrycker ett kroppsmissnöje och eftersträvar en abnormal kroppskontroll 

(Cwikel, 2011). 

 
Ogle & Damhorst (2003) utförde en kvalitativ studie med 20 djupintervjuer av mor- 

dotter par där empirin analyserades med hjälp av en teoretisk analys med utgångspunkt i 

socialisationsteorin och symbolisk interaktionism. De kom fram till att om en mamma 

själv använder sig av dieter för att gå ner i vikt under dotterns tonårstid har det en 

inverkan på hur dotterns egna relation till mat utvecklas (ibid.). Det finns också ett 

tydligt samband mellan en mammas negativa kroppsuppfattning och att dottern 

utvecklar en extrem strävan att gå ner i vikt (självsvält såsom fasta eller hoppa över 

måltider). Om mamman däremot enbart är mer kritisk till sin dotters utseende/vikt 

genererar det oftare en medelstark strävan mot viktnedgång (såsom begränsat matintag, 

träna hårt) (Ogle & Damhorst, 2000). Paff Ogle och Damhorst (2000) menar att 

sambandet mellan mammans attityd mot kropp och mat och dotterns attityd i stor del 

beror på hur mycket dottern identifierar sig med sin mamma samt på vilket sätt 

mamman framställer sig som en förebild för sin dotter. 

 
2.4 Självbild i relation till ätstörningar 
Som tidigare nämnt är en tydlig indikator på att en person lider av anorexia att hens 

kroppsuppfattning är förvrängd (Mussell et.al., 2000) också vid bulimia lider personen 

av en negativ kroppsuppfattning. Kroppsuppfattningen är intimt sammanlänkad med 

individens självbild och därför har ätstörningar under lång tid beskrivits som en 

dysfunktionalitet av självbilden (Park, Lee, Woolley, Murray & Stein, 2002; Ogle & 

Damhorst, 2000). Farchaus Stein och Cortey (2007) studerade självbilden i relation till 

ätstörning där de genom en kvantitativ metod jämförde en grupp med anorexia, en 

grupp med bulimia och en kontrollgrupp utan någon ätstörning. De kom fram till att de 

personer som hade ätstörning uppvisade fler negativa uppfattningar avseende den egna 

självbilden än vad kontrollgruppen gjorde (ibid.). 

 
Inom självbilden ryms olika känslobaserade uppfattningar om sig själv, så kallad 

självkänsla. En form av känslor kan kallas för yttre och etableras i en speglingsprocess 

med omgivningen och dess uttryck för upplevelsen av en person. Om omgivningen 

uttrycker förakt för en person kan denna upplevelse införlivas i personen och bilda en 
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inre arbetsmodell som en del av självbilden vilket blir predisponerande för individens 

beteende och uppfattning om sig själv. Det finns också en form av inre känslor som 

avser hur man tänker om sig själv, sitt utseende och beteende (Clarke et. al., 2018). 

 
Ätstörningen ses ofta som en form att hantera olika starka känslor och ett medel att både 

fly från dessa men också hitta en kontroll över dem (Mussell et. al., 2000). Bland annat 

anses ätstörning, i synnerhet anorexia, vara en källa till kontroll i en upplevelse av 

maktlöshet. Att kontrollera vikten och kroppens fysiska impulser kan då skapa en mot- 

känsla av makt (Farchaus Stein & Cortey, 2007). 

 
Det är inte enbart känslor riktade mot omgivningen som påverkar ätstörningen utan 

också känslor riktade mot den egna personen spelar en viktig roll. Clarke et. al., (2018) 

kom genom en omfattande litteraturstudie fram till att känslan av självförakt är starkt 

förknippad med en suicidal risk för personer som lider av ätstörning. De menar att en 

del personer med ätstörning upplever ett så starkt “äckel” inför sig själva och använder 

ätstörningen, i synnerhet anorexia, för att rensa/rena kroppen. Medan personer med 

bulimia införlivar mer känslan av skam i sin självbild vilket förklarar det 

kompensationsbeteende som följer på en episod av hetsätning (Clarke et. al., 2018). 

 
Självbilden är en integrerad del av identiteten vilken kan beskrivas som en definition av 

sig själv (Farchaus Stein & Cortey, 2007), där jaget upplevs avgränsad från andra 

(Maharaj, Rodin, Connoly, Olmsted & Daneman, 2001). För att identiteten ska vara 

välfungerande och generera hälsoeffekter krävs en balans mellan paradoxen autonomitet 

och en strävan efter samhörighet med andra. Maharaj et. al., (2001) utförde en 

videoobservation av 88 stycken mor-dotter par som delades in i tre olika grupper - 

dotter utan ätstörning, dotter med lindrig ätstörning samt dotter med allvarlig ätstörning. 

Resultatet av studien visade att desto mer allvarlig ätstörning hos dottern, desto fler 

svårigheter fanns i balansen mellan autonomitet - samhörighet i relationen mellan 

mamman och dottern. Det visade också att de flickor som hade ätstörning hade svårt att 

nå autonomitet och bilda självständiga åsikter. Forskarna ansåg att orsaken berodde på 

att de inte fick det nödvändiga stöd de behövde av sina mammor att bilda egna idéer och 

tankar (ibid.). 
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Att inte nå autonomitet och istället vara i en symbiotisk relation mellan mor och dotter 

är en riskfaktor för att dottern ska utveckla en ätstörning. En symbiotisk relation står i 

motsats till autonomitet och självständighet och resulterar i dåligt självförtroende 

(Ketisch, Jones, Mirsalimi, Casey & Milton, 2014; Pederson Mussell, 2000). 

 

3. Teoretiska perspektiv 
Nedan följer en redogörelse över de teorier som ligger till grund för analysen av 

studiens resultat. De aktuella teorierna är valda med hänsyn till att de belyser och 

fördjupar förståelsen för hur interaktionen med den nära omgivningen påverkar 

individen. De teorier som är valda för studien är symbolisk interaktionism, 

socialisationsteori och utvecklingspsykopatologi. 

 
3.1 Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är en teori som söker förstå interaktionen och 

identitetsskapandet i mötet mellan människor (Giddens, 2007; Hwang & Nilsson, 2003; 

Askland & Sataøen, 2014). 

 

Att söka efter en individuell identitet är grundläggande och nödvändigt för människan 

(Hwang & Nilsson, 2003). Enligt den symboliska interaktionismen formas identiteten 

genom interaktionen mellan personen och den sociala omvärlden. Ur detta samspel 

bildas en uppfattning om hur den egna personen är och uppfattas av andra, vilket ligger 

till grund för personens identitet och som sedan i sin tur skapar ramarna för 

interaktionen mellan människor (Schwalbe, 2008; Hwang & Nilsson, 2003). 

 
Farchaus Stein och Cortey (2007) beskriver begreppet identitet närmare och menar att 

det är en konstruktion som avser processen att skapa en självdefinition vilken är tydligt 

avgränsad från andra (ibid., Askland & Sataøen, 2014). Produkten av denna process är 

kunskapen om självrelaterade attribut och uppfattningen om individens egna sociala 

roller (Farchaus Stein & Cortey, 2007). Ytterligare en produkt av den 

identitetsutvecklande processen är individens självbild. Begreppet självbild relaterar till 

underliggande kognitiv-affektiva strukturer som bidrar med kunskap om den egna 

personen. Varje struktur innehåller olika inre arbetsmodeller bestående av 

flerdimensionell kunskap som reflekterar personens känslor och beteenden. Dessa inre 

arbetsmodeller är ett resultat av den kunskap individen inhämtar ur interaktionen med 

andra människor (ibid.). 
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Den symboliska interaktionismen utgår från att identiteten och självbild skapas inom det 

sociala sammanhanget utifrån det mänskliga samspelet. För att förklara processen 

ytterligare kan sägas att individen speglar sig själv i hur omgivningen betraktar hen 

vilket blir en del av hens egna uppfattning av jaget (Jacobsson et. al., 2010; Schwalbe, 

2008). Jaget skapas i samspel med andra och utifrån hur andra ser/uppfattar den egna 

personen, det sker både i det mellanmänskliga samspelet men också i individens 

samspel med det omgivande samhällets olika normer och värderingar, vilket benämns 

som den generaliserande andre. I speglingen med den generaliserande andre uppfattas 

den egna identiteten som normal eller avvikande (Månsson, 2008). I en persons 

identitetsutveckling spelar vissa människor större roll än andra, dessa kallas för 

signifikanta andra. Det är personer som individen bryr sig om och som kan utöva ett 

visst socialt inflytande över individens liv. (Jacobsson et. al., 2010; Hwang & Nilsson, 

2003; Askland & Sataøen, 2014). Ur ett interaktionistiskt perspektiv är föräldrarna 

särskilt betydelsefulla för barnets identitetsutveckling och för att självbilden ska vara av 

en positiv karaktär behöver föräldrarna ge uttryck för positiva attityder (Hwang & 

Nilsson, 2003). 

 

Den symboliska interaktionismen är relevant för studiens frågeställningar och kan bidra 

till förståelsen av hur döttrarna på olika sätt påverkats av mödrarnas ätstörning. Genom 

textanalysen har vi kunnat uppfatta döttrarnas uppfattning av deras självbild vilken 

ryms inom det interaktionistiska begreppet jaget (Jacobsson et. al., 2010; Schwalbe, 

2008). Genom textanalysen framkom också hur deras självbild skapats i relationen till 

familjen. 

 

3.2 Socialisationsteorin 
Att en person blir socialiserad innebär att hen utvecklas till en integrerad del av den 

sociala omgivningen och införlivar omgivningens värderingar och vanor i sin egna 

uppfattning. Enligt socialisationsteorin är familjen den primära basen för individens 

socialisationsprocess (Jacobsson et. al., 2010; Paff Ogle & Damhorst, 2000). 

Föräldrarna och andra nära vuxna kring barnet utgör modeller som barnet identifierar 

sig med och önskar efterlikna. Barnet observerar sina föräldrars beteenden och genom 

en form av modellinlärning blir föräldrarnas uttryck och attityder en del av barnets 

förståelse av sig själv (Paff Ogle & Damorst, 2000; Sohlberg, 2014). 
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Askland och Sataøen (2014) tillägger att socialisering är en process både mot 

samhörighet, och mot autonomitet, och är en del av identitetsutvecklingen. Balansen 

dem emellan behöver som tidigare nämnts vara välfungerande för att en positiv självbild 

ska etableras (Maharaj et. al., 2001). Socialisering innefattar dock mer än individens 

uppfattning av sig själv och täcker in individens igenkännande och roll i den samtida 

kulturen (Askland & Sataøen, 2014). Hoëm (1978) citerad av Askland och Sataøen 

(2014, s. 104) definierar socialisering som: 

den process individen, eller grupper av individer, går igenom på väg mot en medveten 

upplevelse av sig själv som människa, och vidare mot de olika uppfattningar av sig själv 

i olika sociala sammanhang individen måste genomleva. I denna process överförs 

värderingar och normer, färdigheter utvecklas och det egna värdet etableras och 

erkänns. 

 
Socialisationsteorin är tillämpbar vid denna studie då den kan ge en ökad förståelse för 

hur döttrars självbild skapas och utvecklas i interaktion med mödrarna. 

 
3.3 Utvecklingspsykopatologi 
Utvecklingspsykopatologi har utvecklats som en bro mellan barnpsykiatri och 

utvecklingspsykologi. Det är ett perspektiv som önskar förklara och förstå 

bakomliggande orsaker och olika mönster gällande avvikande utveckling. Utgångsläget 

är att det finns en övergripande utveckling som anses normal och att denna sker i en 

förutbestämd kronologisk ordning, exempelvis lär sig barnet rulla, krypa och sedan gå i 

en specifik ordning (Hwang & Nilsson, 2003; Broberg et. al., 2003). Psykopatologi 

avser “...avvikelser från den normala utvecklingen som är av den grad eller art att de 

medför negativa konsekvenser för den fortsatta utvecklingen.” (Broberg et. al., 2003, s. 

30) 

 
För att förstå en avvikande utveckling belyser utvecklingspsykopatologin olika så 

kallade risk och skyddsfaktorer. Enligt Broberg et. al. (2003) är riskfaktorer sådana 

faktorer som finns i individens nära omgivning och som är bestående över tid. De menar 

vidare att det kan finnas inre riskfaktorer inom individen själv, dock väljer de att 

benämna dessa som sårbarhet snarare än riskfaktor. För den aktuella studien definieras 

dock också de inre egenskaperna som kan leda till en missgynnsam utveckling för 

riskfaktor i likhet med Pederson Mussell et. al. (2000). Stattin och Andershed (2002) 

menar att en patologisk utveckling sker i samverkan mellan individspecifika egenskaper 
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och hens sociala omgivning och även dem använder riskfaktor som ett samlingsbegrepp 

för både inre och yttre faktorer som kan leda till avvikande utveckling. 

 
I motsats till riskfaktorer finns skyddsfaktorer vilka är en central del i det salutogena 

(hälsofrämjande) perspektivet inom utvecklingspsykopatologin. Med en salutogen 

utgångspunkt söker man de omständigheter som skapar och upprätthåller en god hälsa 

trots en utsatthet för psykopatologiska riskfaktorer (Broberg et. al., 2003). Langdon- 

Daly och Serpell (2017) beskriver skyddsfaktorer som komponenter utanför individen 

vilka styr känsligheten för hur olika riskfaktorer påverkar utvecklingen. Hwang och 

Nilsson (2003) definierar begreppet som faktorer som kan reducera olika riskfaktorers 

påverkan på individen. Skyddsfaktorer kan således bidra till en anpassningsbar 

utveckling samt bidra till resilience. Resilience innebär i sin tur individens kapacitet att 

möjliggöra positiva konsekvenser trots utmanande omständigheter (Langdon-Daly & 

Serpell, 2017). Andersson (2002) specificerar begreppet resilience ytterligare och menar 

att det är inre egenskaper inom individen som skapar en form av återhämtningsförmåga 

i och efter påfrestande situationer. En sådan förmåga föreslås vara social kompetens, 

gott temperament och ett gott självförtroende (ibid.; Broberg et. al., 2003). 

 
Det utvecklingspsykopatologiska perspektivet är relevant för föreliggande uppsats då 

urvalet av informanter avser kvinnor som vuxit upp med en mamma med ätstörning. I 

studier med utgångspunkt i den utvecklingspsykopatologiska teorin kan det vara en 

poäng att beakta individers resilience och skyddsfaktorer vid utsatta och påfrestande 

situationer. Genom att belysa det salutogena perspektivet kan kliniker och socialarbetare 

öka sin kunskap om vilka insatser som kan vara att föredra när en individ omges av flera 

psykopatologiska riskfaktorer. På så sätt kan sägas att studiet av det normala och friska 

också ökar förståelsen för det avvikande och patologiska (Broberg et. al., 2003). 

 

4. Forskningsmetod 
Syftet med studien är att undersöka hur döttrar upplever uppväxten med mödrar med 

ätstörning. Utgångspunkten för studien var att intervjua vuxna döttrar till mammor med 

ätstörning. Vi sökte därför informanter både via sociala medier och via flera olika 

universitet i Sverige. För att ha ett tillfredsställande underlag eftersökte vi 5-6 

informanter. Dessvärre var det enbart två stycken som hörde av sig och därför var vi 

tvungna att ändra metod. 
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Den metod som legat till grund för föreliggande studie blev istället en kvalitativ 

textanalys baserat på texter skrivna av döttrar som vuxit upp med en mamma med 

ätstörning. Dessa texter är publicerade på internet, både i olika tidskrifter och på olika 

chattforum. 

 

Nedan beskrivs uppsatsens metod närmare i olika uppdelade avsnitt. Det första avsnittet 

är urval av tidigare forskningslitteratur där vi redogör för sökprocessen inför 

införskaffandet av tidigare publicerad forskning, vilken ligger till grund för uppsatsens 

ovanstående delar bakgrund och tidigare forskning. Nästkommande avsnitt är urval av 

empiriskt material där vi beskriver hur vi insamlat det material som utgör resultatet i 

denna uppsats. Vårt empiriska material består av som nämnt två olika typer av texter, 

den första är tidningsartiklar publicerade i olika tidskrifter såsom dagstidningar, den 

andra textvarianten är chattinlägg skrivna på olika chattforum. Ett chattinlägg är en 

enskild persons svar i ett pågående samtal i chatten och kan utläsas som en separerad 

text från andra individers svar. Därefter kommer avsnittet analysmetod och där 

beskriver vi hur vi gått tillväga för att analysera uppsatsens resultat. Därpå följer 

avsnittet forskningsetiska överväganden inom vilket vi redogör för hur vi under 

författande av uppsatsen beaktat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Slutligen 

möter läsaren avsnitten validitet, reliabilitet och generaliserbarhet inom vilka vi 

diskuterar karaktären av vår uppsats. 

 

4.1 Urval av tidigare forskningslitteratur 
Inför författandet av studien har vi sökt och studerat tidigare forskning och för ämnet 

relevant litteratur. I urvalsprocessen användes databaserna SocIndex, Discovery Google 

Scholar. Vi har enbart eftersökt artiklar som är peer reviewed och använde följande 

sökorden eating disorder, anorexia nervosa, bulimia nervosa, mother, daughter, dieting, 

mothers with ED, disordered eating, prevention, identity, parenting, parents, protective 

factors, self-image, social work och social work practice. 

 

I urvalet av tidigare forskningslitteratur valdes sådana artiklar som är relevanta för 

ämnet och som kan ge en god bakgrund till det fenomen som studeras. Det har forskats 

mycket på personer med ätstörning, men mindre om hur en förälders ätstörning 

påverkar barnet. Vi har därför valt att fokusera på den typ av litteratur som är relevant 

för vårt syfte och frågeställningar. Därmed fick vi ett hanterbart underlag av tidigare 

forskningsartiklar som grund för vår bakgrund. 
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Utöver ovanstående databaser och sökord har vi hittat relevant information genom att 

söka information via myndigheter liksom socialstyrelsen samt rikstäckande 

organisationer såsom Kunskapscentrum för Ätstörningar och Nationellt 

Kompetenscentrum Anhörig. 

 
4.2 Urval av empiriskt material 
För att samla in den data som behövdes för att svara på vår studies syfte och 

frågeställningar valde vi att söka online efter tidningsartiklar och chattinlägg som 

antingen är skrivna av döttrar som vuxit upp med mödrar med ätstörning. Eller skrivna 

av en journalist som i den publicerade artikeln publicerat omfattande citat från den 

person som journalisten intervjuat - en dotter som vuxit upp med en mamma med 

ätstörning. Vi sökte främst tidningsartiklar och chattinlägg skrivna av döttrarna själva, 

sekundärt skrivna av en journalist. Initialt sökte vi efter tidningsartiklar och chattinlägg 

skrivna av svenska döttrar. Då det i urvalsprocessen visade sig att det inte fanns så 

mycket material publicerat på svenska breddades sökningen till tidningsartiklar och 

chattinlägg skrivna på engelska. 

 

Våra inklusionskriterier i urvalet av tidningsartiklarna och chattinläggen var att de 

skulle vara skrivna utifrån dotterns egna upplevelser och handla om hennes upplevelse 

av uppväxten med en mamma med ätstörning. Mödrarna ska under döttrarnas uppväxt 

ha haft ett pågående sjukdomsbeteende och vara diagnostiserade med anorexia eller 

bulimia. Urvalet av empirin till en kvalitativ textanalys sker sällan slumpmässigt 

(Backman, 2008) och vårt empiriska material valdes ut med anledning av döttrarnas 

särskilda kunskap för det fenomen som vi studerat (jfr. ibid.). 

 

För att hitta tidningsartiklarna och chattinläggen använde vi sökdatabasen Google, 

sökningen gjordes datum 190408. Vi sökte efter tidningsartiklar och chattinlägg på de 

fem första flikarna då antalet träffar är mycket stort samt att ju längre bak vi kom i 

flikarna desto fler irrelevanta träffar visades i sökningen. Vi använde oss av följande 

sökord, vid varje sökord presenteras antalet träffar på Google (tabell 1): 

 

Tabell 1. Antal träffar vid de sökord som användes vid sökning av tidningsartiklar och 

chattinlägg 
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Sökord Antal träffar på Google 

Min mamma har ätstörning 311 000 

Uppväxt med en mamma med ätstörning 48 700 

Min mamma har anorexia 358 000 

Min mamma har bulimia 66 600 

My mother has an eating disorder 76 100 00 

My mother has anorexia 19 400 00 

My mother has bulimia 4 400 00 

Growing up with an anorexic mother 7 320 000 

Growing up with a bulimic mother 3 340 000 

 

I urvalet av tidningsartiklarna och chattinläggen medtogs samtliga tidningsartiklar och 

chattinlägg som visades på de fem första flikarna på Google och som faller inom 

ramarna för de uppställda inklusionskriterierna. Det är sammanlagt tio stycken texter, 

varav sex stycken är tidningsartiklar publicerade i olika tidskrifter och fyra stycken är 

chattinlägg från olika chattforum. Av samtliga tidningsartiklar och chattinlägg är det tre 

stycken som är publicerade och skrivna på svenska medan de resterande sju är skrivna 

på engelska och publicerade på internationella chattforum eller i internationella 

tidskrifter. 

 
De tidskrifter som tidningsartiklarna är publicerade inom är dagstidningar och 

livsstilsmagasin, fem av tidningsartiklarna är skrivna av dottern själv, en tidningsartikel 

är skriven av en journalist men tidningsartiklen faller inom ramen för 

inklusionskriteriet. Som nämns mer utförligt nedan i stycke 4.4 bör en studie beakta 

olika forskningsetiska principer. En av dessa är konfidentialitetskravet och appliceras 

vid exempelvis intervjustudier där informanterna anonymiseras i resultatredovisningen. 

I kontrast till de olika chattinläggen på chattforumen anser vi att författarna till 

tidsskriftsartiklarna inte bör anonymiseras med anledning av att de är offentligt 

publicerade samt med syfte att författaren önskar berätta sin berättelse för en bredare 

publik. Att läsaren till vår uppsats själv kan läsa den större delen av vårt empiriska 

material hoppas vi ökar vår studies reliabilitet. Nedan (tabell 2) följer en utförlig 
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beskrivning över de tidningsartiklar som framkom i urvalsprocessen. Vi redogör här för 

tidskrift, titel, år och författare. 

 
Tabell 2. Översikt över tidningsartiklarna i det empiriska materialet 

 

 

Tidskrift Titel År Författare 

The Daily 

Mail 

“I was starved of a normal childhood”: One woman 

recalls growing up with an anorexic mother. 

2011 Sian Selby 

Frida Tindra 14 år: Så påverkades jag av min mammas 

anorexi och bulimi 

2017 Terese Allert 

The 

Guradian 

My mother, the anorexic 2005 Ruth Joseph 

Huffpost Thin as thieves 2014 Abby Norman 

Vice I inherited my anorexic mothers fear of food 2016 Rose Thomas 

The Daily 

Mail 

The agony of having an anorexic mother 2011 Marianne 

Wittaker 

 

De chattinlägg som medtagits i urvalet har skrivits på olika chattforum och inom dessa 

på olika diskussionstrådar. En diskussionstråd är en sida på chattforumet inom vilken 

olika forumsmedlemmar kan diskutera ett givet ämne, varje svar från en enskild individ 

presenteras separat och kallas som tidigare nämnt för chattinlägg. De diskussionstrådar i 

de olika chattforumen som inkluderats i urvalet har varit av den karaktär att de som 

skriver söker råd och ger stöd till deltagarna i det forumet. Läsare av chattforumet 

behöver inte ha ett inlogg för att kunna läsa diskussionstråden. I vår studie har vi 

anonymiserat de personer som skriver på olika chattforum då man inte kan ta för givet 

att de har för avsikt att publicera sitt chattinlägg offentligt. Vår uppfattning är också att 

de som svarar i chattforumen inte skriver sin text enbart för att berätta sin historia, utan 

främst för att söka råd eller ge råd till någon annan. Dessa chattinlägg ansåg vi därmed 

vara av en mer känslig karaktär och valde därför att anonymisera de personer som 

skrivit chattinläggen. 

 
Som nämnt framkom diskussionstrådar inom fyra olika forum. Vi har läst hela 

diskussionstrådarna och därefter valt ut de chattinlägg som svarar mot våra 
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inklusionskriterier. Därmed är chattinläggen från chattforumen skrivna av flera olika 

personer som alla delar med sig av sina erfarenheter av uppväxten med en mamma med 

ätstörning. 

 
I forum 1 har vi utvalt fyra chattinlägg skrivna av fyra olika personer. I forum 2 har vi 

utvalt tre chattinlägg skrivna av tre olika personer. I forum 3 har vi utvalt ett chattinlägg 

skrivet av en person och i forum 4 har vi också bara utvalt ett chattinlägg skrivet av en 

person. Det är nio stycken olika personers chattinlägg som medtagits i studien, vilket 

utgör ett totalt antal om 15 olika döttrar vid räkning av både tidningsartiklar och 

chattinlägg. 

 
I redovisningen av vårt empiriska material citeras tidningsartiklarna utifrån skribentens 

efternamn medan personerna från chattforumen inte citeras enskilt utan istället utifrån 

det forum de tillhör, forum 1-4. 

 
4.3 Analysmetod 
Vi har gjort en varsin oberoende skriftlig analys av tidningsartiklarna och chattinläggen 

som ligger till grund för det empiriska materialet med hjälp av datastyrd kodning där vi 

plockade ut olika teman som var återkommande i både tidningsartiklarna och 

chattinläggen (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Sedan jämförde vi vår analys med 

varandra och gjorde en gemensam sammanställning och enades om ett begränsat antal 

teman. Vi utförde även en gemensam teoretisk analys utifrån ovan nämnda teorier. Då vi 

gjort varsin oberoende analys av den insamlade datan tror vi att studiens tillförlitlighet 

ökar. 

 

Studien har fokuserat på döttrarnas subjektiva upplevelse och vi har utgått från en 

fenomenologisk ansats, vilket innebär att vi önskat förstå det individuella perspektivet 

som framkommit i tidningsartiklarna och chattinläggen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Genom analysen av tidningsartiklarna och chattinläggen har vi kunnat fördjupa 

förståelsen för deras egna situation och erfarenheter av uppväxten med en mamma med 

ätstörning (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014; Sohlberg, 2013). 

 

Vi har som nämnt utfört en teoretisk analys med förhoppningen om att nå ytterligare en 

djupare förståelse av empirin med hjälp av teorierna symbolisk interaktionism, 

socialisationsteori och utvecklingspsykopatologi med ett salutogent fokus. Utifrån 
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teorierna har vi hämtat och definierat relevanta begrepp som hjälpt oss att förstå de 

koder som vi hittat i datan. Teorierna utgör på så sätt en form av begreppsram som gett 

oss riktning och ordning i studiens process. Vår teoretiska utgångspunkt har troligen 

påverkat den kodning vi gjort av datan (jfr. Sohlberg, 2013). Vi har dock varit 

uppmärksamma på att det inte enbart är positivt att ha en teoretisk utgångspunkt då det 

kan ha gjort att vi missat relevanta aspekter som framkommit i döttrarnas berättelser. 

För att förekomma en sådan snedvridning i empirin har vi under hela processen varit 

öppna och känsliga inför det som döttrarna önskat förmedla i tidningsartikeln eller 

chattinlägget. Vi har diskuterat varandras analyser och ifrågasatt de slutsatser som 

dragits för att på så sätt möjliggöra andra tolkningar och tillförsäkra oss om att vi inte 

missat något eller dragit förhastade slutsatser (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 
För att ha möjlighet att använda publicerat material på internet i en studie behöver vi 

som uppsatsförfattare klargöra vissa etiska frågor. Robinson (2001) menar att innan 

studien påbörjas bör studenterna överväga om det går att kontakta de enskilda 

personerna som är upphovsmän till texten, i vårt fall de som skrivit tidningsartiklarna 

och de olika chattinläggen. Om det inte är möjligt bör frågan om hur materialet är 

publicerat klargöras. En del material på internet är publicerat i mer privata forum och 

hemsidor, andra är publicerade för offentligheten (ibid.). Det material som ligger till 

grund för föreliggande uppsats är offentligt publicerat både inom de olika chattforumen 

och i de olika tidskrifterna. 

 

Genom hela studiens genomförande har vi varit forskningsetiskt medvetna och önskat 

möta de olika etiska krav som Vetenskapsrådet (2011) ställer. Det första kravet som 

studier bör uppfylla är informationskravet och samtyckeskravet, vilket hänvisar till att 

informanterna ska ha fått tillräcklig information om studiens syfte samt hur deras 

berättelser används och att de ger sitt medgivande till att delta. Denna uppsats baseras 

dock på material som är offentligt publicerat på internet och därmed kan argumenteras 

för att individerna själva inte berörs av studieprocessen. Däremot har administratörer för 

de olika forumen och tidskrifterna fått ett informationsbrev från oss där vi berättar om 

studiens syfte och att texten kommer att användas i vårt examensarbete inom 

socionomprogrammet på Högskolan i Gävle. Vidare informerade vi om att de som 

skrivit chattinläggen kommer att hållas anonyma samt att både de utvalda chattinläggen 

och tidningsartiklarna enbart kommer användas i vår studie. 
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Rent formellt har vi inte kunnat uppfylla informationskravet eller samtyckeskravet då vi 

inte kunnat kontakta de enskilda döttrarna som skrivit tidningsartiklarna eller 

chattinläggen. Vi har dock gjort vad vi kunnat för att informera de som är ansvariga 

utgivare för tidningsartiklarna och chattinläggen och vi utgår från att då de är offentligt 

publicerade finns ett indirekt samtycke att också använda dem i studiesyfte. Genom 

informationsbrevet till administratörerna har vi också gjort ett försök till att informera 

om att studien möter Vetenskapsrådets (2011) konfidentialitetskrav så långt det är 

motiverat. Vid författandet av studien hålls som tidigare nämnt döttrarna som skrivit i de 

olika chattforumen anonyma och det går inte att utläsa vem den egentliga personen är 

bakom chattinlägget. Det finns dock svårigheter att helt säkerställa ett 

konfidentialitetskrav då läsaren av denna uppsats kan söka på ett givet citat via 

exempelvis sökdatabasen Google och på så sätt hitta diskussionstråden inom vilken 

individen publicerat sitt chattinlägg. 

 

Vetenskapsrådets (2011) sista krav är nyttjandekravet vilket vi tillgodoser genom att 

försäkra att den data som insamlats vid författandet av studien inte kommer användas på 

annat sätt än vad som är angivet i uppsatsen. 

 

Utöver ovanstående krav på vår studie behöver vi som studenter uppträda ärligt och 

transparent både gentemot döttrarna som via tidningsartiklar och chattinlägg delar med 

sig av sin berättelse, men också mot de som läser uppsatsen. Vår förhoppning är att ett 

sådant förhållningssätt uppnås genom att vi informerat administratörerna för de olika 

webbaserade hemsidorna som publicerat texterna samt genom att vi i uppsatsen 

grundligt redogjort för studiens olika steg. 

 

4.3 Validitet 
För att studien ska uppfattas som valid krävs en omfattande ämneskunskap hos studiens 

författare om ätstörningar. Genom en gedigen förkunskap har relevanta teman hämtats 

ur tidningsartiklarna och chattinläggen som besvarar syftet och frågeställningarna på ett 

tillfredsställande sätt (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

I urvalsprocessen av tidningsartiklarna och chattinläggen valdes samtliga svenska och 

engelska tidningsartiklar och chattinlägg ut som uppkom vid sökprocessen och som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Då det enbart handlar om sammanlagt tio olika 

tidningsartiklar och chattinlägg finns en risk att datan är begränsad och därmed 

begränsar resultatets giltighet. Dock framkom under analysen ett antal teman som var 
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genomgående i både tidningsartiklarna och chattinläggen vilka också gav svar på vår 

studies syfte och frågeställningar. Därmed kan man argumentera för att studien är valid, 

också med hänsyn till att resultatet inte är avvikande från tidigare forskning. 

 

4.4 Reliabilitet 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) handlar reliabilitet om tillförlitligheten av studiens 

resultat, om en annan student skulle komma fram till samma resultat som vi gjort i vår 

studie. En svaghet i den kvalitativa studien kan vara reliabilitet då forskaren är sitt eget 

mätinstrument samtidigt som hen ska tolka sitt resultat och sin analys (Larsson, 2005). 

En annan svaghet kan vara att vi i urvalet av vårt empiriska material endast hittade ett 

fåtal tidningsartiklar och chattinlägg ( jfr. Eriksson Zetterquist & Ahrné, 2015). Det kan 

argumenteras för att de döttrar som skrivit de olika tidningsartiklarna och chattinläggen 

inte representerar majoriteten av de som vuxit upp med en mamma med ätstörningar 

(jfr. ibid.). Dock är vår förhoppning att trots det lilla urvalet, kan resultatet erhålla god 

nivå av reliabilitet genom en öppen fenemenologisk inställning under läsningen av 

tidningsartiklarna och chattinläggen, samt genom en gedigen analys av datan. 

 

4.5 Generaliserbarhet 
Ett resultat baserat på kvalitativa studier är sällan generaliserbart på samma sätt som en 

omfattande kvantitativ studie då datan bygger på ett relativt litet urval av individer 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Sohlberg, 2013). 

 

Generaliseringar av resultatet bör därför genomföras med försiktighet eftersom det som 

framkommer i resultatet inte kan appliceras till fullo på andra sammanhang. Då urvalet 

är begränsat har vi inte kunnat uppnå mättnad i den analys som gjorts, vilket innebär att 

vår data nått en punkt av absolut konsensus. Det har förekommit variationer i döttrarnas 

berättelser vilket skapat svårigheter att uttala sig om generella kausala samband mellan 

mödrars ätstörning och en likriktning i upplevelsen hos döttrarna (jfr. Svensson & 

Ahrne, 2015). 

 

Då döttrarna berättar om sin uppväxt utgår studien från deras retrospektiva berättelser. 

En kritik till den valda metoden är att empirin enbart utgår från döttrarnas subjektiva 

tolkning av sin uppväxt och därmed kan inte objektiva generella slutsatser dras. 

Studiens fokus är dock av en fenomenologisk karaktär och önskar att fördjupa 

förståelsen för döttrars upplevelse snarare än att kausalt förklara deras 

identitetsutveckling. 
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Trots bristen på generaliserbarhet kan den kvalitativa studien ändå bidra till den 

generella kunskapen av ett fenomen och även öka förståelsen för andra snarlika 

fenomen. Med en gedigen ämneskunskap om både det specifika fenomenet och 

relevanta teorier kan utgångspunkten för studien bli mer gynnsam. Det kan ligga till 

grund för en förhoppningsvis mer korrekt tolkning av studiens resultat och på så sätt 

ändå bidra med viktig kunskap trots att studien inte försäkrar en representativitet (jfr. 

Sohlberg, 2013). Vår förhoppning är därför att vår studie kan ge en djupare förståelse 

för hur döttrar upplever uppväxten med mödrar med ätstörning. 

 

5. Resultat 
Resultatet baseras på döttrarnas berättelser som framkommer vid de sex 

tidningsartiklarna och vid de fyra olika chattforkumen. Av tidningsartiklarna är en 

skriven på svenska, resterande på engelska. Av chattforumena är två av dem skrivna på 

svenska och två av dem på engelska. 

 
En del av döttrarna i både tidningsartiklarna och chattforumena har själva utvecklat en 

ätstörning, alternativt själva haft en period av ätstörning men tillfrisknat senare under 

vuxenlivet. Vid presentation av citat från tidningsartiklarna används författarens 

efternamn och för citaten från olika chattinlägg används den siffra som tilldelats 

forumet, 1-4. 

Resultatet presenteras utifrån de olika teman och subteman som framkom i analysen av 

tidningsartiklarna och chattinläggen, dessa teman är följande (tabell 3): 

 
Tabell 3. Översikt över de teman som framkom i det empiriska materialet 

 

 

Tema Subteman 

1. Det bortglömda barnet - Barnets ansvarstagande 

- Bristfällig information 

2. Döttrars känslor som svar på mödrars ätstörning - Ilska 

- Rädsla 

- Känsla av att bli kontrollerad 

- Skuld 

3. Copingstrategier  
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5.1 Det bortglömda barnet 

5.1.1 Barnets ansvarstagande 

I både tidningsartiklarna och i chattinläggen berättar döttrarna att ju mer deras mödrar 

blev sjuka, desto mer ansvar tog de själva. De flesta beskriver att de fick ta ett 

omfattande vårdansvar för sin mamma, exempelvis hjälpa henne med kläder, hygien och 

medicinhantering. Wittaker (2011) skriver “I’d get her up and out of bed in the 

mornings, shower with her and help her dress. I’d make sure she had all 46 of her 

medications lined up before I left for school each morning.” Joseph (2005) berättar att 

hon också behövde vaka vid sin mamma nattetid för att tömma hinkar med spyor, hjälpa 

mamman till toaletten eller när mamman var som sjukast, tömma hennes bäcken. 

 
By my 13th birthday, she had abandoned her life to illness and I became her nurse. 

Often I would be up with her through the night carrying her to the toilet, or later, when 

she became very weak, emptying vomit bowls and bedpans, then washing her and trying 

to cook tiny amounts of food to tempt her, before I got ready for school (Joseph, 2005). 

 

Många av döttrarna försökte övertala sin mamma att äta och lagade mat åt dem. Thomas 

(2016) beskriver hur hon upplevde sig som sin mammas mamma och i flera av 

tidningsartiklarna berättar döttrarna att de fick företräda sin mamma inom sjukvården. 

Döttrarna beskriver hur deras mammas behov fick prioriteras före deras egna och flera 

av dem uttrycker en känsla av att behöva skydda sin mamma från både omvärlden och 

sjukdomen. Norman (2014) skriver i en av tidningsartiklarna “still, even as a little girl, I 

felt that I needed to protect her from the world; a world that had cracked her open and 

taken out her soul.” 

 
Joseph (2005) beskriver också hur hennes pappa förväntade sig att hon skulle ta ett 

ansvar för sin mamma genom att hämta hem henne från skolan då hennes mamma var 

för sjuk för att vara ensam. Hon skriver “sometimes my father would drive up to school, 

march into a lesson and, without apologies to the teacher, bark, ‘Ruth. Now! Your 

mother needs you!’” I Forum 4 beskriver den som skriver inlägget hur hon och hennes 

systrar missade 29 dagar inom ett par månader på grund av att de var tvungna att vara 

hemma och ta hand om sin sjuka mamma. 
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5.1.2 Bristfällig information 

I både chattforumen och i tidningsartiklarna berättar flera av döttrarna att vuxna i deras 

närhet, inom familjen, skolan och sjukvården, undanhöll information om deras mödrars 

sjukdom. 

 
I flera av tidningsartiklarna beskriver döttrarna hur de hörde sin mamma regelbundet 

kräkas på toaletten och att de förstod att deras mamma inte mådde bra. Norman (2014) 

berättar om följande händelse från när hon var fem år. 

 
I would pound my small fists against the bathroom door, crying. I would ask her what 

was wrong. I would always ask if she was OK. Her answer was exactly the same every 

time: ‘I’m brushing my teeth.’ This is the first time I remember knowing I was being 

lied to. (Norman, 2014) 

 
I tidningsartiklarna framkommer att flera av döttrarnas mammor pendlade under 

perioder mellan liv och död. Vilket döttrarna förstod även fast ingen berättade hur illa 

däran det var med deras mamma. Allert (2017) skriver att när Tindra var åtta år sa 

Tindras mormor till henne att nu kommer din mamma att dö. Men hon upplevde inte att 

hon erbjöds någon mer information om varför eller något utrymme att prata med någon 

vuxen om det. Vad gäller döttrarnas fäder beskrivs de ofta som distanserade och i flera 

av tidningsartiklarna berättar döttrarna att de inte ville belasta pappan med deras oro då 

de uppfattade att pappan redan hade mycket att ta hand om. Allert (2017) beskriver hur 

Tindra berättar om både den bristfälliga informationen hon delgavs samt hennes 

ensamhet. 

 
Jag visste att hon var sjuk för hon såg inte frisk ut, de sa att om hon inte är på det där 

sjukhuset så kommer hon att dö. Jag blev livrädd, men vem skulle jag säga det till, att 

min mormor säger att min mamma ska dö? Jag ville inte prata med pappa för jag tyckte 

att han redan hade så mycket att ta hand om. (Allert, 2017) 

 
De flesta döttrarna nämner inte skolan i varken chattforumen eller i tidningsartiklarna. 

Men i två tidningsartiklar skriver döttrarna om förskolan och skolan. Allert (2017) 

skriver att ingen i skolan frågade hur Tindra mådde eller hur det var i hemmet. Selby 

(2011) berättar att hon var det enda barnet på sin förskola som fick gå själv från hemmet 

till förskolan då hennes mamma var för sjuk för att gå ut ur huset. 



26  

Trots att flera av döttrarna berättar i tidningsartiklarna att de ofta fick följa med sin 

mamma till läkaren beskriver de också att sjukvården höll dem utanför. Läkarna 

berättade inte för döttrarna att deras mamma var sjuk och hur dottern skulle kunna 

förhålla sig till hennes mammas sjukdom. I flera av tidningsartiklarna och chattinläggen 

skriver döttrarna att de bättre hade kunnat hantera sina mödrars beteende om de visste 

att hon var sjuk och hur sjukdomen påverkar deras mammas beteende. 

 
It could have explained so much about my mum’s behaviour. It might not have helped 

her – because she refused to admit that she had a problem – but it would have helped 

me cope better with her mood swings if I’d understood that they were a side-effect of 

the chemical imbalance created when people starve themselves. I’d have been more 

forgiving of the way she tried to control my life along with her own if I’d realised it was 

part of her illness. (Selby, 2011) 

 
När jag växte upp rådde det enormt tabu runt denna sjukdom. Det gjorde att vi inte 

pratade om det och då heller inte fick vi något stöd. ( … ) Så se till att uppmärksamma 

barn till föräldrar med sjukdomen. (Forum 2) 

 

5.2 Döttrars känslor som svar på mödrars ätstörning 

5.2.1 Skuld 

I samtliga tidningsartiklar och i flera av chattinläggen beskriver döttrarna en känsla av 

skuld för sin mammas ätstörning. Många av dem beskriver skuldkänslor över att de 

borde gjort mer för sin mamma, och att deras mammas tillfrisknande var beroende på 

döttrarna själva. Flera uttrycker skuld över att de inte lyckats rädda sin mamma tidigare. 

Joseph (2005) skriver att “I now suffer from severe osteoporosis, and a legacy of guilt 

about my mother (could I have done more?) pursues me relentlessly”. 

 
It was as if a dam had burst and all the guilt, all the questions I’d suppressed 

overwhelmed me. What had caused her illness? Was it my fault? Why had I left home? 

Why hadn’t I managed to save her? 

I miss my mum every single day. I just wish for both our sakes that I had found help 

earlier. (Selby, 2011) 
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I forum 4 uttrycker en skribent skuldkänslor över att ha rest iväg över en helg och att 

hon borde ha funnits där för sin mamma istället för att ha åkt iväg med sina vänner. “For 

years I felt guilty for not being there for her. For going to Florida with my neighbors.” 

 
Wittaker (2011) uttrycker dessutom en skuld över att ha fötts då mammans kropp redan 

var svag innan graviditeten och i och med förlossningen försvagades än mer. “For when 

I was old enough to understand the role my birth had played in my mother’s 

deteriorating condition, I became racked with guilt. I dealt with it in the only way I 

knew: I stopped eating, too.” Joseph (2005) uttrycker också en skuld över mammans 

graviditet. “Even though her death was so long ago, I still feel guilty about it, smarting 

with the pain every day. She hated her post-pregnancy fatness.” 

 
Flera av döttrarna i tidningsartiklarna beskriver att de är deras mammas livlina och utan 

dem skulle mamman helt gå förlorad i sjukdomen. Selby (2011) skriver exempelvis att 

“without me, she lost her focus and retreated into herself”. Hon beskriver att trots denna 

vetskap valde hon att tidigt flytta hemifrån för att skapa distans till sin mamma för att 

som hon själv beskriver det - rädda sig själv. Trots att Selby (2011) tog det beslutet 

känner hon skuld över att ha valt sig själv framför sin mamma. Hon skriver: “I had to 

establish some independence. I chose to save myself, even though I knew her anorexia 

would get worse when I left. While I lived with her, I gave her stability, and a reason to 

resist her illness.” 

 

 
5.2.2 Ilska 

En känsla som är framträdande i flera av döttrarnas berättelser vid både 

tidningsartiklarna och chattinläggen är känslan av ilska och att mammans känsloliv 

oftast blev prioriterat framför dotterns. Selby (2011) skriver följande “Huge anger was 

building up in me, at the way her feelings always took priority over mine. There wasn’t 

room for both of us to express our emotions and so, mostly, I didn’t, while my 

resentment grew.” 

 
I de tidningsartiklar och chattinlägg som berör ilska, framträdde dessa känslor först när 

mamman inte längre var närvarande. Antingen när mamman blivit inlagd på sjukhuset, 

när dottern flyttat hemifrån i vuxen ålder eller när mamman avlidit. Allert (2017) återger 

följande citat från Tindra “När hon [mamman] åkte var det som att jag blev en ny 
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människa. Jag gick från att vara den lilla söta tjejen som alltid var glad till att vara en 

tjej som är arg och elak och känner sig ensam.” 

 

 
5.2.3 Rädsla 

En annan känsla som är tydligt framträdande i tidningsartiklarna är flera av döttrarnas 

rädsla inför sin mammas kropp. I en form av empati började Norman (2014) önska att 

hennes mamma skulle dö för att undslippa hennes lidande. 

 
I started to wish for her death, because I couldn’t stand watching her suffer anymore. 

And I was suffering, too. She would ask me to rub her back, and I would recoil as I 

lifted her nightgown up and exposed the sharp bones of her back, her ribcage. I could 

see her organs pulsating just under her skin. She was absolutely skeletal. (Norman, 

2014) 

 
Norman (2014) skriver vidare att hon regelbundet sedan hon var ca 4 år haft en 

återkommande mardröm om att ett skelett jagar henne, det var dock först i vuxen ålder 

som hon förstod att skelettet symboliserade hennes mamma. Hon skriver också att hon 

hade en utbredd rädsla för döskallar och dekorationer på halloween vilket hon själv 

förklarar som en följd av mammans sjukdom. 

 
Förutom rädslan för mammans kropp beskriver en del döttrar i både tidningsartiklarna 

och chattforumen också en osäkerhet inför mamman själv. Flera av dem skriver att de 

inte kan skilja på mammans personlighet och sjukdomens påverkan på mammans 

beteende. Selby (2011) skriver bland annat “when I think of her it is impossible to 

separate the person she became from that disease. It shattered our relationship and, in 

the end, it killed her.” 

 
Också Thomas (2016) berättar om hur hennes mammas personlighet och sjukdom är 

svåra att separera. 

 
It's important to remind myself that this isn't what defines her—this is her illness. But 

her illness has developed a personality so real and so undeniably powerful that at times 

it's sometimes impossible to distinguish the two sometimes. (Thomas, 2016) 
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5.2.4 En känsla av att bli kontrollerad 

I en del av tidningsartiklarna beskriver döttrarna två sidor av sina mödrar, den ena är en 

kärleksfull mamma, den andra är en kontrollerande mamma som kunde få aggressiva 

utbrott om hon upplevde en förlorad kontroll. Dessa utbrott kunde uppstå för småsaker 

och ofta relaterat till mat. Exempelvis berättar Selby (2011) följande: 

 
She wasn’t violent but she would fly into a rage over the smallest thing. Once it was 

because I’d come back from the supermarket with tuna in oil instead of brine. Food was 

often the trigger, but sometimes it was just because I’d challenged her authority. (Selby, 

2011) 

 
De flesta av döttrarna i både tidningsartiklarna och i chattforumen berättar också att 

deras mamma försökte kontrollera döttrarnas vikt, mat och utseende. De flesta beskriver 

också hur deras mödrar kritiserade deras utseende. Norman (2014) skriver bland annat 

att “But as I grew, her focus on my looks and her fears weighed heavily on me. It would 

take me years to figure out that it was never about me at all.” 

 
Joseph (2005) berättar också följande: 

As my mother's sickness took hold, she became hurtful. After my first child, I was very 

heavy. For the first baby party I bought a pink brocade dress and jacket. I can imagine 

what Trinny and Susannah would have made of the outfit. My mother said I looked like 

a couch - it still hurts (Joseph, 2005). 

 
Mammornas negativa kommentarer om sina döttrar återfinns också i följande citat från 

forum 1. “Det har även resulterat i att hon kommit med många sårande kommentarer om 

vad jag åt osv. Mer avundsjuka och hennes egen ångest, men väldigt förstörande för ett 

barn/tonåring.” 

 
Förutom att mödrarna önskade kontrollera sina döttrar, beskriver Thomas (2016) hur det 

var en återkommande tävling om kontroll och disciplin mellan henne och hennes 

mamma. 

 
When living under the same roof, there could only be one winner, and this was a game 

she had perfected for more than 30 years. She'd open packets of chips, place them next 
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to me, and leave the room. I would politely decline them, place them next to her, and 

walk away. The first to eat a chip was the weakest. (Thomas, 2016) 

 
5.3 Copingstrategier 
I både tidningsartiklarna och i ett chattinlägg beskriver en del döttrar att de hanterade 

sin mammas sjukdom och beteende genom att definiera situationen på olika sätt. 

Wittaker (2011) beskriver hur hon tolkar sin uppväxt som att mamman älskade henne 

men inte sitt egna liv. “But I knew then, as I do now, that she did love me. The trouble 

was she didn’t love life enough to keep fighting.” En person på forum 2 skriver att hon 

tänkte att hennes mamma hade fel glasögon på sig som gjorde att hon upplevde sig själv 

som tjock. 

 
Vad som hjälpte mig mycket i tonåren när hon stod framför spegeln och sa att hon var 

fet var någonting min 7 år yngre syster sa. ”Hon har på sig fel glasögon nu”. Att se det 

på det sättet att man kan se sig själv i fel glasögon med fel skärpa har hjälp mig mycket 

och fick mig att förstå att min mamma inte ser sig själv för den hon är utan att det är 

sjukdomen som pratar och visar något annat. (Forum 2) 

 
I en del av tidningsartiklarna framkom ett annat sätt som döttrarna hanterade sin 

mammas sjukdom och dess påverkan på deras situation vilket var att söka stöd hos 

andra trygga vuxna, såsom morföräldrar. Selby (2011) skriver att hon fick pengar av sin 

morfar så hon kunde handla mat till sig själv och att hon åt middag hemma hos dem 

minst en gång i veckan. Hon berättar vidare i sin text att hon brukade övertala sina 

vänner att komma hem till dem för då kunde hennes mamma laga enklare mat. 

 
My way of dealing with things was to accept what Mum could offer and look elsewhere 

for what she could not. ( … ) My lovely grandparents – Mum’s parents – were my 

saviours. They lived in the same town and made sure I was fed. (Selby, 2011) 

 

De flesta av döttrarna i både tidningsartiklarna och chattforumen berättar att de själva 

fått ett dysfunktionellt förhållande till mat. En del av dem började hantera sin situation 

genom att kontrollera sin vikt, mat och träning och gick på så sätt själva igenom en 

period av anorexia. 
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I've inherited my mother's fear of food, her shame and sadness. I envy her protruding 

ankles and bone structure. It's important to remind myself that this isn't what defines her 

—this is her illness. But her illness has developed a personality so real and so 

undeniably powerful that at times it's sometimes impossible to distinguish the two 

sometimes. (Thomas, 2016) 

 
Som sagt, jag är ganska säker på att mina viktbekymmer skapades ur hennes och hur 

hon pushade mig att bli smalare. Som 12 åring skickade hon mig till VV och det var då 

hela vikthärvan startade. Hade jag fått vara i fred och inte bli influerad av henne och 

hennes svältning tror jag att jag senare i livet hade haft en normal relation till mat. Den 

är nog, dessvärre för alltid förstörd. (Forum 1) 

 
I forum 3 beskriver dottern hur hon började kontrollera sin kropp under tidiga tonår då 

hon började bli mer kroppsmedveten. För att utöva kontrollen använde hon sig av 

samma matregler som hennes mamma gjorde. 

 
However, around the age of 13, I became self-conscious of my body. It started off 

innocently enough. ‘It would be awesome if I could lose a bit, look like those 

celebrities…’ I followed my mother’s food rules and dropped to an underweight BMI. I 

lost weight along with common sense. No longer seeing my body as it was, I restricted 

more and more, trying to be ultimately thin, just a bit more, I’d be perfect if only… 

(Forum 3) 

 
Allert (2017) beskriver hur Tindra började tröstäta som en form av copingstrategi. 

 
 

För att jag själv inte skulle dö av alla tankar så började jag tröstäta. Jag snodde 

kontanter från mamma och pappa och efter skolan gick jag och köpte godis och gömde 

det på mitt rum eller åt upp på vägen hem. Jag gick från att vara normalt smal till att bli 

tjock. (Allert, 2017) 

 
Som vuxen dotter till en mamma med ätstörning är det flera av döttrarna i både 

tidningsartiklarna och i chattforumen som beskriver att de behövt öka distansen till sin 

mamma för att själva överleva. Några år efter en flytt från hemmet kom en av döttrarna 

på forum 2 fram till att det bästa hon kan göra är att släppa taget och komma till insikten 

om att hon inte kan ta ansvar för sin mammas sjukdom. 



32  

 

Nu efter 11 år har jag kommit till den punkten då jag insett att hur mycket jag än 

kämpar så kommer inte min mamma bli frisk om inte hon heller väljer att kämpa mot 

sjukdomen. Många tårar har fallit från min ögon, men nu när jag verkligen kommit till 

den punkten, då jag inser att jag inte kan påverka så känns det lättare. Lättare att faktiskt 

släppa taget om sjukdomen som påverkar en så mycket. Jag kan inte jobba mot något 

och må dåligt för något som jag själv inte kan påverka. (Forum 2) 

 
Wittaker (2011)beskriver en inre beslutsamhet och hon hanterade sin egna ätstörning 

som hon beskrev som en följd av mammans sjukdom genom att bara besluta sig för att 

inte återupprepa sin mammas liv. 

 

6. Analys 
Kommande avsnitt utgör uppsatsens analys med utgångspunkt i teorierna symbolisk 

interaktionism, socialisationsteori och utvecklingspsykopatologi. Analysen presenteras i 

tre separata delar utifrån respektive teori. 

 
6.1 Analys utifrån symbolisk interaktionism 
Som tidigare nämnt i avsnitt 3.1 utgår den symboliska interaktionismen från att en 

persons identitet; jaget, skapas i interaktion med andra. Denna interaktion är ständigt 

pågående och sker både mellan individer och mellan individ och samhälle (Giddens, 

2007). I både tidningsartiklarna och i olika chattinlägg som ligger till grund för denna 

uppsats beskriver döttrarna hur de på grund av sina mödrars sjukdom antog olika roller. 

Exempelvis rollen som sin mammas mamma, sin mammas sjukvårdare och som orsaken 

till sin mammas sjukdom. Dessa roller beskrivs som att de uppstod både som 

förväntningar från andra i omgivningen men också som egna inre förväntningar inom 

döttrarna själva. I speglingen med den generaliserande andre beskriver döttrarna hur 

rollen som ansvarig för sin mamma cementeras. Döttrarna beskriver hur samhället 

såsom nära familj, skola och sjukvård inte tar hänsyn till dem utan där fokuset läggs vid 

mammans sjukdom istället. Enligt den symboliska interaktionismen uppfattas den egna 

identiteten som normal eller avvikande i speglingen med omgivningen (Månsson, 

2008). Det kan då tänkas att dottern införlivar en uppfattning om sig själv som 

bortglömd i sitt egna jag, men behövd som i en roll av vårdgivare. Samtidigt som döttrar 

till mammor med ätstörning också förstår sig själva och sin familj som avvikande i 

relation till vänner och bekanta har barnets situation ändå inte tydligt ifrågasatts av 
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omgivningen då varken närstående eller skola/sjukvård reagerat med oro för hennes 

situation. Det kan därmed tolkas som att när sådan oro inte uppmärksammas 

normaliserar barnet den situation som hon befinner sig i och accepterar därmed de roller 

hon fått trots att de förutsätter ett mycket större vuxenansvar än vad som anses normalt 

för ett barn. 

 

I resultatet framkommer att flera av döttrarna uppfattar att mödrarnas sjukdom och 

beteende prioriterades före döttrarnas behov. Det kan därför antas att dottern inte fick 

utrymme att etablera en egen självständig självbild, tydligt avgränsad från sin mamma. 

Som tidigare nämnt i uppsatsen ryms känslor inom självbilden enligt den symboliska 

interaktionismen (Farchaus Stein & Cortey, 2007). I resultatet framkommer i flera 

tidningsartiklar och chattinlägg att när mödrarna inte längre bor kvar i hemmet 

upplever döttrarna starka känslor av skuld och ilska. Då döttrarna har antagit rollen 

som sin mammas vårdare och antagit ett tydligt aktörskap kan känslan av skuld vara ett 

resultat av den antagna identiteten. Den interaktion dottern haft med sin mamma och 

omgivningen får därför inte bara direkta konsekvenser på den roll hon antar som barn 

utan också en långtgående påverkan på identiteten då man bär på känslor av skuld och 

ilska också som vuxen. 

 

Inom ett interaktionistiskt förhållningssätt anses föräldrarna vara de främsta 

signifikanta andra som påverkar barnets identitet genom interaktionen (Jacobsson et. 

al., 2010; Hwang & Nilsson, 2003; Askland & Sataøen, 2014). I resultatet framkom i 

både tidningsartiklarna och i chattforumen att flera av döttrarna själva har haft perioder 

av anorexia och ett kroniskt dysfunktionellt förhållande till sin egna kropp och till mat. 

Det kan delvis vara ett resultat av de negativa kommentarer de fått från sin mamma om 

deras egna kropp samt delvis ett resultat av mammans försök till att kontrollera 

dotterns matintag. 

 

6.2 Analys utifrån socialisationsteorin 
Socialisationsteorin menar som tidigare nämnt i avsnitt 3.2 att ett barn tar in 

omgivningens värderingar och vanor i den egna uppfattningen (Paff Ogle & Damhorst, 

2000; Jacobsson et. al., 2010). Den attityd som mödrarna gav uttryck för inför döttrarna 

kan därför antas ha varit tonsättande i hur dotterns egna attityd och inställning formades. 

En av mödrarna gav uttryck för ett förakt inför sin kropp efter graviditeten och att 

graviditeten orsakat en försämrad hälsa för henne. Det gjorde att dottern etablerade en 

uppfattning om att hon var orsaken till och försvårade sin mammas sjukdom. Det kan 
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antas att den självbild hon etablerade var ett resultat av den primära socialisationen 

mellan mor och dotter, där mammans attityd bidrog till en förståelse av sig själv för 

dottern. 

 
I resultatet framkom att de flesta mammorna uttryckte sig mycket negativt kring sin 

egna kropp och mat inför sina döttrar. Några av dem var också starkt kritiserande av 

sina döttrars utseende samt gjorde försök att kontrollera sina döttrar. I enlighet med 

socialisationsteorin utgör mamman en form av modell för sin dotter (jfr. Paff Ogle & 

Damorst, 2000; Sohlberg, 2014). Flera av döttrarna i både tidningsartiklarna och 

chattforumen beskriver hur mammans sjukdomsbeteende blev en del av deras egna 

beteende. Då döttrarna antog samma beteendemönster som sin mamma när de själva 

hamnade i en situation av maktlöshet eller själva började kritisera sitt utseende kan 

tolkningen göras att i interaktionen mellan mor och dotter uppstod en modellinlärning 

som påverkade både dotterns självuppfattning och beteende. 

 
Som tidigare nämnt innebär att socialiseras en process mot en egen identitet, inom 

denna process ryms spänningen mellan samhörighet och autonomitet (Askland och 

Sataøen, 2014). I resultatet framkom att flera av döttrarna i både tidningsartiklarna och 

chattforumen beskriver hur gränsen mellan dem och mödrarna var otydlig i och med 

mammans kontroll och de otydliga, alternativt omkastade, rollerna inom familjen. Trots 

att döttrarna inte själva använder ett sådant begrepp i sina berättelser uppfattas flera av 

dem ha en symbiotisk relation till sin mamma under uppväxten. En del av döttrarna 

beskriver också hur deras fäder hanterat familjesituationen, antingen genom att ställa 

krav på döttrarna att vårda sina mödrar, eller genom att distansera sig. Fädernas reaktion 

kan därmed antas vara förstärkande i den symbiotiska relationen mellan mor och dotter 

vilken förhindrade döttrarnas möjlighet till att skapa en sund och självständig självbild. 

Balansen mellan samhörigheten och autonomiteten kan därmed tolkas som ojämn och 

bidragande till en negativ självbild hos döttrarna. I tidningsartiklarna beskriver också 

döttrarna hur mammans behov fick prioriteras före deras samt hur döttrarna behövde 

hålla tillbaka sina känslor till förmån för mammans. Det framtagna temat “barnet som 

bortglömd” kan därmed förstås ytterligare då deras socialisationsprocess mot en egen 

avgränsad identitet inte gavs utrymme i relationen till mödrarnas sjukdom. Det kan 

därmed tolkas som att en konsekvens av mammans sjukdom är att dotterns 
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identitetsutveckling blev bortglömd då döttrarnas behov fick stå tillbaka till förmån för 

mammans. 

 
6.3 Analys utifrån utvecklingspsykopatologi 
Med utgångspunkt i utvecklingspsykopatologin uppfattas utvecklingen av psykisk 

ohälsa som ett resultat av en interaktion mellan individen och miljön, vilket utvecklas 

mer under avsnitt 3.3 (Broberg et. al., 2003). Med en utvecklingspsykopatologisk 

synvinkel kan därför uppfattas att döttrarna på ett sätt fostrades in i ett 

sjukdomsbeteende vilket bidrog till att de själva utvecklade en psykisk ohälsa. För att 

närmare förstå utvecklingen av psykisk ohälsa använder utvecklingspsykopatologer 

begreppen risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorerna ska vara av sådan art att de återfinns 

i barnets närmiljö och är konstanta över tid (jfr. Broberg et. al., 2003). Uppväxten med 

en mamma med ätstörning är som nämnt en riskfaktor för att dottern själv ska utveckla 

en ätstörning och en negativ självuppfattning (Langdon-Daly & Serpell, 2017). I 

resultatet framkommer att flera av döttrarna i tidningsartiklarna och chattforumen har 

eller har haft en egen ätstörning, de allra flesta beskriver också att deras 

kroppsuppfattning och relation till mat är negativ. Utifrån ett salutogent perspektiv 

framkommer också beskrivningar av hur döttrarna på ett mer konstruktivt sätt hanterat 

den svåra situation de växt upp i. De beskriver både yttre skyddsfaktorer såsom andra 

viktiga vuxna i deras närhet som hjälpt dem. Men också döttrarnas egna resilience för 

att hantera sin mammas sjukdom, exempelvis genom att med hjälp av språket 

omdefiniera förståelsen av sin mammas beteende. Den typen av förmåga till 

omdefinition kan förstås som en del av individens resilience vilket bidrar med ett skydd 

för personen. 

 

7. Diskussion 
Följande delar ingår i uppsatsens diskussionsavsnitt. Det första avsnittet är en 

resultatsammanfattning över uppsatsens viktigaste resultat. Efter det finns en 

resultatdiskussion där uppsatsens resultat diskuteras och jämförs med tidigare forskning, 

vi presenterar alternativa tolkningar av resultatet samt hur resultatet kan relateras till 

socialt arbete. Därefter följer en metoddiskussion där vi diskuterar studiemetodens 

fördelar och nackdelar, slutligen ger vi förslag till fortsatt forskning. 
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7.1 Resultatsammanfattning 
Föreliggande studies syfte var att undersöka hur döttrar upplevt hur det är att växa upp 

med mödrar med ätstörning samt om och på vilket sätt döttrarnas identitetsutveckling 

påverkats. För att söka svar på syftet och tillhörande frågeställningar har vi analyserat 

sex olika tidningsartiklar och chattinlägg på fyra olika chattforum. Samtliga texter har 

utgått från döttrarnas perspektiv på deras uppväxt med mödrar med ätstörning. 

Från både tidningsartiklarna och chattinläggen framkommer att döttrarna på olika sätt 

blev bortglömda under sin uppväxt och mammans sjukdomsbeteende och behov 

prioriterades främst. Döttrarnas skildringar av uppväxten belyser flera olika starka 

känslor som de bär på som ett direkt resultat av sin mammas ätstörning. Den känsla som 

kanske fått störst inverkan, också långtgående i vuxenlivet, är känslan av skuld. Många 

av döttrarna införlivade en ansvarstagande roll för sin mamma och ställde därmed också 

kravet på sig själva att lösa sin mammas situation. 

Utifrån den analys som gjorts blir tydligt att mammans ätstörning och beteende fått 

konsekvenser för hur dottern både uppfattar sig själv men också hur hon själv hanterar 

svåra situationer i livet. Av resultatet framkommer också att döttrarna hittar andra vägar 

för att hantera sin mammas ätstörning, exempelvis genom att omdefiniera situationen 

med hjälp av språket. 

 
7.2 Resultatdiskussion 
Att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa påverkar barnet på flera olika sätt. Ett 

ganska nytt synsätt på barnet är att se hen som en anhörig till sin förälder (Järkestig et. 

al. 2015). På så sätt belyses barnets roll och hen riskerar inte att glömmas bort av de 

professionella som möter den sjuka föräldern. I resultatet för denna studie framkom 

tydligt att döttrarna upplevde sig som bortglömda. För en del av dem ställdes däremot 

yttre förväntningar på att de skulle ta ett ansvar för sin mamma och inta en aktörsroll. 

Tidigare forskning talar om begreppet föräldrafiering där barnet tar ett föräldraansvar 

både för sig själv, hemmet och sin förälder (Alexandersson et. al., 2015). Denna typ av 

omfördelning av rollerna kan i enlighet med Näsmans (2015) tidigare forskning bidra 

till omfattande negativa konsekvenser för barnet såsom att själv utveckla psykisk 

ohälsa. Utifrån resultatet i föreliggande uppsats och den tidigare forskningen om barns 

anhörigskap kan diskuteras om föräldrafieringen bidrar till känslorna av skuld då de ofta 

baserades på upplevelsen av att inte ha gjort tillräckligt för sin mamma. 
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I kontrast till de negativa effekterna av en föräldrafieringsprocess lyfter bland annat 

Alexandersson et. al. (2015) upp att det även finns positiva känslor förknippade med 

barnets ansvarstagande. Genom rollen som aktör upplever barnet sig behövd och som 

delaktig i familjen. I vårt resultat framkommer dock att det är en fin balans däremellan 

och att känslan av att vara behövd kan bli överväldigande då man uppfattar sig själv 

som sin mammas livlina. 

Tidigare forskning visar på hur känslor riktade mot sig själv, så kallad självkänsla, ryms 

inom personens självbild (Clarke et.al., 2018). I vårt resultat framkom parallellt med 

upplevelsen av att vara sin mammas livlina som nämnt en stark känsla av skuld. Det kan 

tänkas att dessa skuldkänslor inte bara är yttre känslor riktade mot mödrarna, utan också 

resulterar i en negativ självkänsla för döttrarna. 

 
Döttrarnas känsla av att vara bortglömd förknippades ofta med att de som barn erhöll 

bristfällig eller ingen information alls om mödrarnas sjukdomstillstånd. Tidigare 

forskning utförd av exempelvis Gough (2013) visar på vikten av att inkludera barnen 

och ge tillräcklig information om förälderns psykiska ohälsa. På så sätt kan barnets oro 

och känsla av ansvar lätta, samtidigt som barnet kan erhålla kunskap om hur hen kan 

hantera förälderns sjukdomsbeteende (ibid.; Andersson, 2015). Det är möjligt att för 

flera av döttrarna hade upplevelsen av sin uppväxt med mödrarna beskrivits annorlunda 

om de fått tillräcklig information under barndomen samt att de haft möjlighet att hantera 

mödrarnas ätstörningar på ett annat sätt. 

 
Sammantaget kan konstateras att döttrarna upplevt att de blivit bortglömda av de 

professionella som mötte mödrarna med ätstörning. Genom att vara medveten om den 

föräldrafieringsprocess barnet kan utsättas för i rollen som anhörig kan också relevanta 

förebyggande insatser sättas in för att om möjligt förhindra att barnet själv utvecklar 

psykisk ohälsa. Utifrån denna studies resultat blir följande aspekter särskilt framstående 

i det sociala arbetet med familjer där en mamma har ätstörning. 

 Bygga ett utökat familjesystem kring familjen, genom regelbunden kontakt med 

andra vuxna som kan agera modeller för barnet kan barnet erhålla friska 

exempel på kroppsuppfattning och förhållande till mat. I föreliggande uppsats 

resultat framkommer ett utökat familjesystem med morföräldrar som en 

skyddsfaktor. Tidigare forskning har också visat att en av de främst skyddande 

faktorerna för att själv inte utveckla ätstörning är att familjen regelbundet äter 
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middagar tillsammans i en konstruktiv atmosfär (Langdon-Daly & Serpell, 

2017). Därmed kan det utökade familjesystemet uppmuntras till att oftaäta mat 

tillsammans. 

 Om en pappa finns inom familjesystemet, stärka pappans roll inom familjen. I 

resultatet framkommer att flera av döttrarna beskriver en pappa som trots att han 

bor i familjen distanserar sig från familjen och mammans sjukdom, samt en 

pappa som ställer krav på att dottern måste ta ansvar för sin mamma. Varför 

pappan gör på ett sådant sätt kan vi inte uttala oss om. Dock kan antas att det 

vore konstruktivt för dottern om hennes pappa kunnat utgöra en trygg bas för 

henne och också utgöra en positiv modell för dottern. 

 Hjälpa barnet att tolka sin situation konstruktivt. I denna studies resultat 

framkom att genom tolkningen av sin mammas sjukdom kunde barnet hantera 

den på olika sätt. Att som professionell stötta barnet att förstå och tolka sin 

mammas sjukdomsbeteende på mer konstruktiva sätt kan vara en skyddande 

åtgärd för dessa barn. 

 Inkludera barnet och ge nödvändig information till hen. Både denna studie och 

tidigare forskning (jfr. Gough, 2013; Andersson, 2015) visar på vikten av att 

barnet inte glöms bort utan istället på ett adekvat sätt inkluderas och ges den 

information som är nödvändig för att minska känslor av exempelvis skuld och 

ge barnet möjligheter att hantera och förstå sin mammas sjukdomsbeteende. 

 
I både denna studie och i tidigare forskning framstår familjesystemet som viktigt för 

döttrarnas identitetsutveckling. Bland annat kom Pederson Mussell (2000) fram till att 

inom familjesystemet kan återfinnas riskfaktorer för att själv utveckla en ätstörning. De 

framhåller att mödrar som har ett kontrollbehov gentemot sina döttrar samt att 

symbiotiska relationer dem emellan är två starka förhållanden som kan bidra till 

dotterns ätstörning. Liknande beskrivningar har återfunnits i både tidningsartiklarna och 

chattforumen som legat till grund för denna uppsats. Döttrarna har på olika sätt beskrivit 

hur deras mamma önskat utöva kontroll över dem, deras kropp och ätande. Vidare 

beskriver en del av döttrarna hur deras relation med mödrarna varit symbiotisk under 

uppväxten. 

 
Men kanske en av de främsta riskfaktorerna som beskrivs av forskningen och som också 

är framträdande i denna uppsatsen är den modellinlärning som sker mellan mor och 
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dotter. I resultatet framkom hur flera av döttrarna använde sig av mödrarnas 

kroppskontroll, eller hur de helt tappade kontrollen över sitt ätande och tröståt vid 

affektillstånd. Paff Ogle och Damhorst (2003) kom i en studie fram till att mamman för 

över attityder till sin dotter avseende mat och kroppsutseende. 

 
I denna studies resultat framträder tydliga beskrivningar av rollkonflikter inom familjen 

där döttrarna tar på sig flera olika ansvarstagande roller för mödrarna. Mödrarna 

regredierar på ett sätt och avsäger sig, om inte helt så åtminstone delvis, sitt 

föräldraansvar. Detta menar McGrane och Carr (2002) vara en framstående riskfaktor 

för att döttrarna själva ska utveckla en patologisk relation till mat och kropp. En 

alternativ tolkning av denna studiens resultat skulle kunna vara att döttrarnas situation 

med mödrar med ätstörning föranleder en känsla av maktlöshet. Då de inte kan 

kontrollera mödrarnas sjukdom, men ändå fått en modell på hur negativa affekter kan 

hanteras med hjälp av mat kan tolkningen göras att de hanterar sina mödrars ätstörning 

genom att själva utveckla en ätstörning. 

 
I döttrarnas berättelser i både tidningsartiklar och chattforum kan utläsas både yttre 

skyddande faktorer och egna copingstrategier. Andra nära vuxna, så kallade signifikanta 

andra, beskrevs utgöra ett stöd till döttrarna. De som nämns är morföräldrar som 

regelbundet träffade dottern. Man kan anta att de ingick i familjesystemet. Langdon- 

Daly & Serpell (2017) menar att de mest tongivande skyddsfaktorerna återfinns inom 

familjesystemet, framför allt om familjen äter måltider tillsammans. I föreliggande 

uppsats framkommer att morföräldrarna bjöd hem dottern på mat minst en gång i 

veckan och utgjorde på så sätt en skyddsfaktor för henne. 

 
I den tidigare forskning som belyser skyddsfaktorer har döttrars inre förmåga inte 

nämnts på ett tydligt sätt. Däremot framkommer det tydligt i denna studie som en av de 

viktigaste skyddsfaktorerna. Döttrarna beskriver en god resilience och 

handlingsförmåga på olika sätt. Bland annat genom att vara starkt beslutsamma att inte 

leva ett liknande liv som sina mödrar, samt genom att under uppväxten bjuda hem 

vänner så att mödrarna försöker visa sig som friska och lagar mat åt döttrarna och deras 

vännerna. Ytterligare en skyddsfaktor som beskrivs är döttrarnas förmåga till en 

konstruktiv perception. Genom en medveten tolkning av den situation hon befann sig i 
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kunde hon förstå mammans sjukdom vilket kan tänkas bidra till en förlikning med att 

ansvaret för sin mammas sjukdom inte ligger på dottern själv. 

 
I denna uppsatsens resultat framkommer att flera av döttrarna har en negativ 

kroppsuppfattning och därmed negativa inre arbetsmodeller. I interaktionen mellan 

döttrarna och mödrarna formas döttrarnas självbild och därmed menar Gross och Nelson 

(2008) samt Pederson Mussell (2000) att mödrarnas kritiska kommentarer om sig själva 

utgör en kraftig påverkan på döttrarnas självbild. 

 
I resultatet för föreliggande uppsats framkommer flera starka känslor som döttrarna bär 

på. Clarke et. al. (2018) menar att dessa känslor framkommer i en speglingsprocess med 

omgivningen. Dessa införlivas i personens självbild som en form av inre arbetsmodeller 

vilka styr personens beteende och självuppfattning (ibid.). I resultatet framkommer en 

känsla av skuld för sin mammas sjukdom, över att vara orsaken till sjukdomen och att 

inte ha gjort tillräckligt för att rädda sin mamma från sjukdomen. Detta blev för en del 

av döttrarna förstärkt av fädernas beteende och förväntningar på döttrarna att ta ansvar 

för sina mödrar. Maharaj et. al. (2001) utförde en studie på mor och dotter par där 

dottern var sjuk i en ätstörning. Studien visade en försämrad balans mellan autonomitet 

och samhörighet och en minskad möjlighet för dessa döttrar att bilda självständiga 

åsikter jämfört med de par där ingen ätstörning fanns (ibid.). Även fast de som ingick i 

Maharaj et als. (2001) studie var döttrar med ätstörning kan en rimlig slutsats dras att 

denna obalans också står att finna mellan mor och dotter där det är mamman som är 

sjuk. 

 
7.3 Metoddiskussion 
Initialt för denna studie fanns en önskan om att utföra kvalitativa intervjuer för att söka 

svar på studiens syfte och frågeställningar. Då inte ett tillfredsställande antal 

informanter anmälde sitt intresse blev vi tvungna att byta metod och valde istället att 

utföra en kvalitativ textanalys. Att utföra intervjuer hade varit att föredra då vi hade haft 

möjlighet att ställa följdfrågor till informanternas berättelse och på ett djupare plan söka 

svar på studiens frågeställningar. Samtidigt hade vi kunnat försäkra oss om att vi ej 

tolkat informanten fel, vilket blev en svårighet vid textanalyser. Det kan också tänkas att 

det är en “viss typ” av personer som väljer att offentligt berätta om sin uppväxt med en 
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mamma med ätstörning. Det kan medföra att viktig kunskap ej framkommer och att 

resultatet blir övertolkat åt ena eller andra hållet. 

 
Studiens resultat och analys hade kanske kunnat bidra mer till det aktuella 

kunskapsläget om ett annorlunda urval med exempelvis bara döttrar som ej själva 

utvecklat en ätstörning. På så sätt hade det salutogena perspektivet kunnat belysas än 

mer. Det hade kunnat bidra till ökad kunskap om hur vi som socialarbetare kan arbeta 

mer förebyggande och på ett mer effektivt sätt kan bidra till en hälsofrämjande 

utveckling för dessa döttrar, trots uppväxt inom en riskfylld miljö. 

En fördel som kan finnas för metoden kvalitativ textanalys är att det enbart är döttrarnas 

berättelser som analyseras. Texten är alltså skriven oberoende av oss som studerar 

fenomenet och döttrarna har för sig själva fått formulera sin upplevelse av uppväxten 

med mödrar med ätstörning. 

 
Resultatet analyserades utifrån teorier som vi själva valt. Utifrån teorierna kan tänkas att 

vi på ett sätt förvalt hur vi skulle komma att tolka och uppfatta döttrarnas berättelser. 

Därmed är det rimligt att tro att resultatet hade tolkats annorlunda om vi istället använt 

oss av exempelvis anknytningsteori och systemteori. Vi gjorde dock ett noga urval av de 

teorier som ligger till grund för analysen då de på olika sätt bidrar till en fördjupad 

förståelse av uppsatsen syfte och frågeställningar. 

 
7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Utifrån denna studies resultat och tidigare forskning kan konstateras att familjesystemet 

utgör den primära basen för dotterns socialisering och identitetsutveckling samt att hur 

familjesystemet fungerar påverkar döttrarnas upplevelse av uppväxten med en mamma 

med ätstörning. I resultatet framkom hur flera av döttrarna upplevde sin pappa som 

distanserad och hur det bidrog till dotterns upplevelse av att vara bortglömd samt till att 

hon föräldrafierades. Vårt förslag till fortsatt forskning är att studera pappans roll i 

familjer där mamman har en ätstörning. Exempel på en frågeställning kan vara hur 

pappan upplever familjesituationen och om han själv uppfattar det som att han 

distanserar sig, samt av vilken anledning han distanserar sig från familjen. Vidare 

föreslås att forska på hur pappan kan utgöra en skyddande faktorer för barnen inom 

familjen. 
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