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1. INLEDNING    

Redan under de gamla grekernas tid 400 f.kr nämns sjukdomar typiska för unga kvinnor med 

symptom som idag finns under kriterierna för ätstörningssjukdomarna. Under 

nittonhundratalets senare hälft har teorier om ökningar av ätstörningar blossat upp och studier 

i ämnet visar på en ökning av antalet fall av ätstörningar under senare år. Vad detta beror på 

finns det olika teorier, en av dessa är det kulturella tryck om bantning och skönhetsideal 

flickor och unga kvinnor utsätts för. Sociala normer om hur kroppen ska se ut gör det svårare 

för både kvinnor och män att acceptera hur deras kroppar ser ut (Meurling, 2003).    

1.1 Bakgrund 

När barn växer upp söker de förebilder för det egna könet. Under uppväxten kan de flesta barn 

inte undgå att se de normgivande och idealiserade bilderna av hur män och kvinnor ska se ut. 

Influenser från media spelar här en mycket stor roll och har starkt associerats med 

ätstörningar. Enligt social inlärningsteori kan personer som uppträder i media bli modeller för 

hur ungdomar tror att man ska vara för att bli accepterad, ungdomar värderar sig själva efter 

sina förebilder. Det smala idealet som framställs främst för kvinnor, figurerar mycket i media 

och det blir mycket svårt för ungdomar att nå upp till sina mediala förebilder.  Även unga män 

har svårt att nå upp till medias bild av det manliga kroppsidealet (ibid.). Ofta börjar 

problemen med ätstörningar i tonåren då kvinnor och män i större utsträckning blir mer 

medvetna om sin vikt och hur de ser ut. Ätstörningar är vanligast förekommande hos flickor 

och unga kvinnor och ca 90 % som drabbas är just kvinnor (Riksföreningen Anorexi/Bulimi-

kontakt, 2004).  

1.1.1 Olika ätstörningar    

Anorexi är den ätstörning som har varit känd längst tid. Av dem som drabbas av anorexi är ca 

90-95 % kvinnor. Hos män är anorexi ovanlig och endast ca 5-10% av de som drabbas är 

män.  Bulimi är även det vanligaste förekommande bland kvinnor och enligt studier som 

gjorts har det visats att ca 3% av de  drabbade är män. I många fall så går bulimi och anorexi 

hand i hand och ca 20% av anorektikerna har även utvecklat bulimi (Eriksson & Carlsson, 

2001).  
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I termen ätstörningar ryms Anorexia nervosa, Bulimia Nervosa, Hetsätningsstörning och 

Ätstörning UNS (Ätstörning Utan Närmare Specifikation). Alla sorters ätstörningar är 

psykiska sjukdomar som tar sig fysiska uttryck (Riksföreningen Anorexi/Bulimi-kontakt, 

2004).    

 

Anorexia Nervosa även kallad anorexi, är en sjukdom som innebär avsiktlig självsvält. 

Symptom på sjukdomen är kraftig viktnedgång då en person med anorexi begränsar sin kost 

och ofta har en tvångsmässig inställning till motion. Anorektiker får en störd kroppskänsla 

som innebär att man bland annat inte kan se hur en normal portion mat ser ut. Även 

kroppsuppfattningen blir rubbad då en anorektisk person uppfattar sig som fet medan hon/han 

objektivt sett är smal. En person med anorexi är mycket kontrollerad och hård mot sig själv i 

sitt beteende kring mat och motion (Eriksson & Carlsson, 2001).     

 

Bulimia Nervosa även kallad bulimi, är en sjukdom som innebär hetsätning med 

tvångsmässigt beteende. En bulimiker är rädd för att gå upp i vikt och efter en 

hetsätningsperoid kompenserar hon/han detta med kräkning, laxering eller extrem diet, det 

kan också kompenseras med extrem motion (Riksföreningen Anorexi/Bulimi-kontakt, 2004). 

En bulimiker har precis som anorektiker en störd kroppsuppfattning och viktfobi. Hetsätning 

leder till ett självförakt och självplågeri då hon/han på något vis vill göra sig av med maten 

som hetsäts. En person med bulimi har som mål att bli smalare men pendlar oftast mellan 

magerhet och övervikt. Bulimikern har inte samma starka kontroll som en anorektiker har 

utan pendlar mellan kontroll och kontrollförlust (Eriksson & Carlsson, 2001).     

 

Hetsätningsstörning, också känd som Binge Eating Disorder innebär att man äter en stor 

mängd mat utan att kompensera sitt beteende. Denna sjukdom leder till viktuppgång och 

forskning pekar på att 30% av dem som är gravt överviktiga lider av hetsätningsstörning 

(Riksföreningen Anorexi/Bulimi-kontakt, 2004).     

 

Ätstörning UNS är när man har problem med sitt matintag men platsar inte medicinskt i var 

sig Anorexia Nervosa eller Bulimia Nervosa. Man kan alltså ha vissa symptom, men inte alla. 

En variant av Ätstörning UNS är ortorexi som innebär ett mycket stort nyttighetstänkande 

som ofta kombineras med överdriven träning (ibid.).     
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1.1.2 Behandling av ätstörningar    

Behandling för ätstörningar kan ske på ett flertal sätt. De behandlingsformer som finns att 

tillgå är dagvård, öppenvård och slutenvård. Den sistnämnda behandlingsformen ges till dem 

som är i akut fara för sitt liv. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en vanlig behandlingsform för 

bulimi och anorexi men det finns även behandlingskliniker som har alternativa 

behandlingsmetoder, t.ex. gestaltterapi och bildterapi (Riksföreningen Anorexi/Bulimi-

kontakt, 2004).     

1.1.3 Kroppsideal   

Nina Björk menar i Sireners sång (1999) att det idag är väldigt vanligt att kvinnor tänker mer 

och mer på vad de äter och menar att hon inte är förvånad över denna utveckling då vi 

dagligen matas med bilder i media om hur den ideala kroppen bör se ut. Hon menar att den 

kultur vi idag har, har skapat det skönhetsideal vi nu möter och att i dagens samhälle är 

ätstörningar en överdriven reaktion på något vi anser vara normalt; att vara smal.   

 

Kroppsidealet för unga män är att vara stora och starka. Många unga män berättar att de i 

missnöje med sin kropp börjar tränar extremt mycket på gym eller använder steroider för att 

öka muskelmassan. De berättar att de blivit påverkade till detta beteende genom filmer och 

tidningar (BMA, 2000). 

     

Vi blir ständigt influerade av reklam att konsumera nya saker och varor. Att vi konsumera 

nytt innebär inte att det gamla har fyllt sin funktion och nu behöver bytas ut på grund av att 

det gått sönder. Idag är yttre modeattribut som kläder och skor mer en symbol för vilka vi är. 

De uppfyller inte bara det uppenbara kravet utan ska även uppfylla en önskan om att signalera 

vilka vi är, betydelsefullhet och ge en bild av oss som vi vill förmedla till andra (Björk, 

1999).   

1.2 Problemformulering    

Idag är ätstörningar ett högaktuellt ämne. Genom media matas vi ständigt med bantningstips, 

skönhetsideal och vikten av att se rätt ut. I ungdomsåren ska man skapa sig en identitet och 

försöka finna ett socialt rum där man känner sig hemma. Under denna period i livet är det lätt 

att påverkas av vad massmedia signalerar och vad samhället har för ideal. Vår erfarenhet är att 

det finns många som har ätstörningar eller har problem med tankar kring mat och 
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matintaget. Därför anser vi att det är viktigt att titta närmare på det här ämnet då vi upplever 

att det finns många ungdomar och unga vuxna med ätstörningsproblematik. 

1.3 Syfte  

Vårt syfte är att undersöka hur kuratorer och skolsköterskor som arbetar med ungdomar i 

gymnasieåldern ser på ätstörningar. Vad de tror är bakgrunden till problemen med 

ätstörningar, och om de tror att massmedia påverkar dessa problem.  

1.3.1 Frågeställningar   

• Hur vanligt är det att ungdomar kommer till mottagningen med ätstörningsproblematik?    

• Vad tror kuratorer och skolsköterskor kan vara bakgrunden till ätstörningar?    

•Vilken roll tror kuratorer och skolsköterskor att massmedia spelar i risken att utveckla en 

ätstörning?   

• Finns det något förebyggande arbete hos dem?    

1.4 Avgränsning  

Vi har valt att i denna rapport endast intervjua kuratorer och skolsköterskor som i sitt arbete 

kommer i kontakt med ungdomar i gymnasieåldern, 16-19 år. Skolsköterskorna är verksamma 

inom gymnasieskolan, kuratorerna är verksamma på skolor och ungdomsmottagningar. Vi 

valde att kontakta kuratorer och skolsköterskor på just dessa arbetsplaster då vi anser att de 

kunde hjälpa oss att bäst uppnå syftet.      

 

Målgruppen ungdomar i gymnasieåldern, 16-19 år, valdes ut då det i den åldern pågår ett 

identitetssökande och i ungdomsåren påverkas många lättare av influenser utifrån.    

Då vi befann oss i Östersund och Stockholm under framställningen av denna rapport valde vi 

att avgränsa oss geografiskt till dessa områden. Skolsköterskor och kuratorer verksamma i 

Östersunds kommun och Stockholm har därför endast intervjuats i denna rapport.    

Avgränsningar har även gjorts gällande litteraturen och vetenskapliga artiklar. Ingen litteratur 

eller vetenskaplig artikel författad före 1998 har använts i framställningen av denna rapport. 

Artiklar eller litteratur äldre än 10 år har valts bort då vi ville ha så aktuell forskning som 

möjligt inom området.     
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2. METOD   

Denna rapport görs ur ett kvalitativt perspektiv. I framtagandet av resultatet har vi använt oss 

av intervjuer (se bilaga 1). Intervjuerna är gjorda enligt intervjumodellen riktad öppen 

intervju. Denna intervjumodell innebär att intervjuaren vill få respondentens upplevelse av ett 

fenomen, intervjuaren söker kunskap efter vad som har samband med de ställda 

intervjufrågorna. Frågorna som ställs tillhör ett tema och följes upp med nya frågor inom 

temats område. På så sätt fördjupar sig respondenten på det som intervjuaren anser 

meningsfullt (Lantz, 2007). Denna intervjumodell används då det passar valt ämne där syftet 

är att undersöka hur kuratorer och skolsköterskor ser på problemen med ätstörningar.  

2.1 Urval    

Vi har valt att intervjua kuratorer och skolsköterskor då de har kontakt med den målgrupp vi 

inriktar oss mot. För att få kontakt med kuratorer och skolsköterskor kontaktade vi olika 

skolor och ungdomsmottaningar i Östersund och Stockholm. Urvalet skedde systematiskt då 

vi ringde runt till kuratorer på skolor och ungdomsmottagningar samt till skolsköterskor. För 

att hitta våra respondenter i Östersund gick vi in på Östersunds kommuns hemsida. Där gick 

vi vidare till kommunens gymnasieskolor, utifrån detta urval ringde vi till skolan som stod 

först och sedan till den som stod som nummer två och så vidare. De respondenter vi använt 

oss av, var de som först svarade i telefonen och hade möjlighet att ställa upp. För att hitta 

respondenter i Stockholm hade vi samma tillvägagångssätt och de respondenter från 

Stockholm är också de som först svarade i telefonen och hade möjlighet att ställa upp.    

6 intervjuer genomfördes där tre respondenter arbetade i Stockholm och tre i Östersund. De 

som medverkade i intervjun var:    

• Anna, Socionomexamen och Steg 1 utbildning. Har arbetat som kurator på 

ungdomsmottagning i 2 år.      

• Beatrice, Socionomexamen, arbetat 2 år som skolkurator.     

• Claes, Socionomexamen, Steg 1 och steg 2 utbildning, familjeterapiutbildning. Har 

arbetat som kurator på ungdomsmottagning i 21 år.     

• Diana, Sjuksköterskeexamen, barnsjuksköterska. Arbetat som skolsköterska i 28 år.  

• Eleonor, Sjuksköterskeexamen, vidareutbildad till distriktsköterska. Har arbetat som 

skolsköterska i 12 år.     

• Frida, Sjuksköterskeexamen, 1 års vidareutbildning i att arbeta med ungdomar. 

Arbetat som skolsköterska i 5 år.     
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2.2 Metodproblem    

Ett metodproblem vi stött på under arbetets gång har varit vid intervjutillfällena. Vid två av 

intervjutillfällena har intervjupersonens telefon ringt under pågående intervju och detta gjorde 

att intervjun avbröts. Dock tror vi inte att detta hade någon betydande roll i intervjuns gång då 

vi inte samtalade kring personliga eller känsliga ämnen. Samtalet var inriktat på 

respondentens kunskap och tankar inom ämnesområdet och är inte av känslig art.    

2.3 Etiska överväganden   

För att undvika etiska dilemman i framställningen av denna rapport har vi valt att utgå från de 

etiska riktlinjer som finns. En av dessa är informerat samtycke vilket innebär att vi, vid 

intervjutillfället har informerat respondenten om undersökningens syfte samt om upplägget 

för undersökningen. Respondenterna har fått information om att deltagandet är frivilligt och 

vad det innebär att vara med i undersökningen och därefter gett sitt samtycke till att delta. 

Respondenten har fått frågan om det går bra att intervjun spelas in vilket har godkänts av alla 

respondenter. Uppgifterna har behandlats konfidentiellt och garanteras genom att vi inte 

lämnar ut personliga uppgifter om de medverkande samt att intervjun raderades när 

transkriberingen var klar (Kvale, 1997).  

2.4 Metoddiskussion   

Vi valde att göra en kvalitativ studie med intervjuer då vi ville få respondenterna att tala så 

fritt som möjlig kring ämnet. Det var för oss viktigt att få fram deras egna åsikter vilket vi 

anser hade begränsats om vi valt att göra en kvantitativ undersökning med enkätsvar och 

flervalsfrågor. Vi ville få reda på hur skolsköterskor och kuratorer såg på sambandet mellan 

ätstörningsproblematik och massmedia, samt deras uppfattning av hur vanligt förekommande 

problematiken var hos dem. Vår valda målgrupp var ungdomar 16-19 år på gymnasiet och vi 

valde därför att intervjua skolsköterskor och kuratorer vid gymnasieskolor och 

ungdomsmottagningar då dessa kommer i daglig kontakt med vår valda målgrupp.   

2.5 Procedur   

Vi valde att genomföra tre intervjuer var, intervjutillfället kan upplevas mer avslappnat då det 

endast är en som intervjuar. Vid intervjutillfällena användes inspelningsapparatur. Detta 

gjordes för att kunna transkribera och analysera intervjun för att inte missa viktig information 

som kan gå förlorad annars.  
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2.6 Analysmetod   

För att analysera intervjuerna har vi använt oss av metoden innehållsanalys samt av 

meningskategorisering. Innehållsanalys är en metod som används för att dra slutsatser om 

innehållet i intervjuer. Denna metod valdes för att lätt kunna se ett mönster i vad våra 

intervjupersoner svarade, redan vid frågeformuläret (se bilaga 1) var frågorna indelade i 

kategorier, som senare utvecklade sig till underkategorier utifrån vad intervjupersonerna 

svarade.    

 

Materialet vi fick fram vid intervjuerna skrevs först ner och lästes därefter ett flertal gånger 

för att skapa en känsla för helheten. Vi plockade ut meningsbärande enheter som är relevanta 

meningar för frågeställningen. Detta gör man med syfte att korta ner texten utan att förlora 

kärnan i intervjun. Dessa enheter delas in i kategorier för att sedan brytas ned i ytterligare 

underkategorier. Vid skapandet av intervjufrågorna delade vi in frågorna i kategorier, efter 

vilka teman vi ville få svar på. Under varje tema hade vi följdfrågor. När intervjuerna var 

gjorda lyssnade vi igenom materialet och skrev ner detta. Därefter lästes intervjuerna igenom 

ett flertal gånger för att sedan ta ut centrala delar ut intervjusvaren. Sedan delade vi in dessa i 

nya kategorier som framhävde de centrala delarna i vad intervjupersonerna svarade. Därefter 

fann vi underkategorier som gjorde resultatet mer lättöverskådligt. Kategorierna vi kom fram 

till är:  

Kategori 1: Förekomsten på mottagningarna    

Underkategori: tillvägagångssätt vid misstanke om ätstörningsproblematik    

Underkategori: tillvägagångssätt vid uttalad ätstörning     

Kategori 2: Bakgrund till ätstörningar   

Underkategori: självkänsla   

Underkategori: massmedia   

Underkategori: Föräldrar   

Underkategori föräldrar: Tillfrisknande    

Kategori 3: Förebyggande    
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2.7 Reliabilitet och validitet   

Reliabilitet och validitet används för att bedöma trovärdighet hos insamlad kunskap. 

Validiteten handlar om huruvida syftet med uppsatsen uppfylls eller ej (Kvale,1997). 

 

Våran egen förförståelse är relativ hög. Vi har haft tankar om hur vanligt 

förekommande ätstörningsproblematik är och kunskap om vad bakgrunden till sjukdomen kan 

vara. Detta har vi försökt att inte låta påverka våra intervjupersoner då vi har frågat dem vad 

de tror och uppfattar kring ätstörningsproblematiken. Utifrån deras svar har vi ställt 

följdfrågor. 

 

Vi anser att vi har en hög inre validitet då vi har beskrivit datainsamlingsmetoden och hur vi 

gått tillväga vid urvalet samt att vi har beskrivit analysprocessen. Reliabiliteten är också hög 

då vi har spelat in intervjuerna samt att vi har försökt göra intervjuerna utan att influeras 

av våran egen förförståelse (Kvale,1997). 
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3. FORSKNING KRING FAKTORER BAKOM 
ÄTSTÖRNINGAR 

Många faktorer påverkar huruvida en person utvecklar ett felaktigt tänkande kring mat eller 

en fullt utvecklad ätstörning. Faktorer som spelar en roll i detta är självförtroende, föräldrars 

roll, kommentarer kring utseende, höga krav från omgivningen eller från sig själv och 

sociokulturella faktorer (Thompson & Heinberg, 1999). Det finns studier som visar att kvinnor 

som lidit av någon form av ätstörning har sämre coping-strategier, sämre självförtroende och 

var mer stressade än kvinnor som inte haft av någon form av ätstörning (Shea & Pritchard, 

2006). Andra studier som visar att kopplingar mellan att ständigt exponeras för medias smala 

idealbild av kroppen och deras positiva framställning av ett smalt ideal påverkar och hänger 

ihop med ätstörningsproblematik (Shorter, Quinton & Hinton, 2008).  

 

I utvecklandet av ätstörningar samverkar ett flertal olika faktorer. Forskare på British Medical 

Association (BMA), Board of Science and Education och Science Department (2000) delar in 

faktorerna i Personliga-, Sociala- och Beteendefaktorer. Personliga faktorer så som ålder och 

kön, individens kunskap om näringslära men även psykologiska faktorer som självkänslan, 

depressioner och kroppsbild påverkar. Den sociala miljön är den faktor som är viktig då det 

handlar om vad man har för normer när det gäller matkonsumtion, kropps ideal etc. Hur 

familjeförhållandena ser ut, äter man måltiderna tillsammans och hur man pratar om mat 

hemma, samt hur tillgängligheten på mat ser ut för individen är också sociala faktorer. 

Beteende faktorer som spelar in är coping-strategier för att använda sig av om till exempel 

bantningen har misslyckats. Hur individen äter näringsmässigt och om individen provar olika 

bantningsmetoder eller kommer in i hetsätningsperioder är andra viktiga beteende faktorer 

som kan spela en avgörande roll. Bantning är ett beteende som enligt studier har visat ger en 

ökad risk för att senare utveckla en renodlad ätstörning (BMA, 2000).    

3.1 Relationsproblem     

Perry, Silvera, Neilands, Rosenvinge och Hanssen (2008) har gjort en undersökning på 

huruvida banden mellan barn, föräldrar och självkänsla hör ihop med ätstörningsproblematik 

hos unga vuxna och vuxna. För att genomföra undersökningen har de låtit amerikanska och 

norska studenter delta. De väljer att göra denna undersökning då tidigare undersökningar har 

visat att det finns flera olika faktorer till att man utvecklar en ätstörning. Deras undersökning 
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visar att enbart banden till föräldrarna inte spelar en avgörande roll i utvecklandet av en 

ätstörning, däremot kan relationen till föräldrarna få en betydande roll om personen samtidigt 

har en dålig självkänsla. Vilket de menar i sin tur att man kan få om man har dåliga band till 

sina föräldrar som barn. De medverkande som hade ätstörningsproblematik, dålig självkänsla 

och dåliga band till sina föräldrar, hade som unga blivit försummade, ignorerade eller 

vanvårdade. Föräldrarna kunde också agerat överbeskyddande eller misslyckats att ge barnet 

möjlighet att utveckla en självständighet. Låg självkänsla och låg självförståelse är viktiga 

faktorer till att utveckla en ätstörning, där menar författarna att yttre faktorer spelar in och 

påverkar självkänslan. De påpekar dock att endast en riskfaktor inte kan utveckla en 

ätstörning utan att det krävs flera faktorer för att utveckla en sjukdom (Perry et al., 2008).    

 

Att vara pressad av familj eller vänner över hur man ser ut är en faktor till att utveckla en 

ätstörning menar författarna. Det behöver inte vara direkt uttalat missnöje från familj eller 

vänner, utan även subtila budskap spelar roll för hur man upplever sig själv. För både kvinnor 

och män är det viktigt att föräldrarna under barn- och ungdomsåren har sänt ut ett budskap att 

man är godkänd som man är, för att man som ung inte skall drabbas av ätstörningar (Ata, 

Ludden & Lally 2006).  

3.2 Självkänsla     

Ata et al. (2006) skriver i sin rapport om en amerikansk studie som visar att 46 % av alla high 

school elever har försökt att banta, bland kvinnorna i undersökningen ville 62 % gå ner i vikt. 

Tidigare forskning om ätstörningar har mestadels fokuserat på unga kvinnor och inte unga 

män. Män tenderar att inte fokusera på viktnedgång, utan mer att bygga muskler. Idag är en 

muskulös kropp kopplat till det manliga idealet. Ätstörningsproblematiken ser annorlunda ut 

för män och kvinnor, en djupare förståelse för vad som föranleder problematiken kan leda till 

att i ett tidigare stadium få bukt med problemen. Synen på sin egen kropp påverkas av om 

man är kvinna eller man, självförtroende, massmedias signaler samt stöd eller påtryckningar 

från vänner och familj. Generellt sett så har kvinnor i början av tonåren en negativ syn på sin 

kropp och försöker oftare banta för att gå ner i vikt. Medan män i samma ålder har mer nöjda 

med sin kropp.   

   

Ett bra självförtroende är ett skydd mot att inte utveckla en ätstörning eller andra psykiska 

problem såsom depression menar Ata et al (2006). Massmedia sänder ut ett budskap om hur 

man ska se ut som kvinna eller man. Kvinnor, som läser mer veckotidningar än män, blir mer 
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exponerade för hur man ska se ut enligt idealet. Författarna refererar till en studie där man 

undersökte hur kvinnor upplevde sig själva efter att ha tittat i veckotidningar. Närmare 50 % 

av kvinnorna som deltog upplevde att de behövde gå ner i vikt. I en annan studie författarna 

refererar till har tre fjärdedelar av de kvinnor som deltog upplevt att de blivit retade eller 

kritiserade för hur de såg ut under sin tonårstid (Ata et al, 2006).  

 

Författarnas kvantitativa studie på ungdomar mellan 13-19 år visar att kvinnor är mer 

mottagliga av kamrattryck, mobbing från familjemedlemmar samt medias bild av 

skönhetsideal för att försöka gå ner i vikt. Medan män har ett bättre självförtroende men 

känner sig dock mer pressad från vänner och familj att vara muskulösa. Studien visar att 

kvinnor har en mer negativ självbild och negativa känslor kring mat än män. Män hade också 

en negativ självbild, då handlade det om ett missnöje över överkroppen. Kvinnor och män i 

tonåren som har dålig självkänsla löper större risk att ta åt sig av de negativa kommentarerna 

som människor i deras närhet påpekar. Studien visar att press från familj och vänner, lågt stöd 

från föräldrar, dålig självkänsla är riskfaktorer för att utveckla en ätstörning (Ata, et al. 2006).  

   

Studien visade att dålig självkänsla var en av de viktigaste faktorerna då det handlade om 

missnöje med sin kropp, att utveckla bulimi och en önskan om att vara smal. När det gäller 

flickor har det visat sig att lägre självkänsla leder till ätstörningsproblematik (Shea & 

Pritchard, 2006). 

 

Författarna menar att det dåliga självförtroendet är den utlösande faktorn för utvecklandet av 

ätstörningsproblematik, följt av missnöje över hur kroppen ser ut. Hos män spelar inte 

självkänslan en lika stor roll i missnöjet över sin kroppsföreställning och i utvecklandet av en 

ätstörning enligt en studie som artikelförfattarna refererar till (ibid.).    

 

Strävan efter att vara perfekt är en stor riskfaktor i utvecklingen av en ätstörning. Att äta 

mycket anses okvinnligt och många kvinnor drar in på sitt matintag på grund av press utifrån 

och kan därmed utveckla ett osunt förhållande till mat (BMA, 2000).     
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3.3 Kontrollbehov   

Personer med ätstörning har en mycket hårdare kontroll på sin vikt än vad populationen i 

övrigt har. I en studie gjord med en grupp personer som hade en ätstörning samt en 

kontrollgrupp var resultatet ensidigt, de personer med en ätstörning hade hårdast kontroll på 

sin vikt. I kontrollgruppen var de personer som hade störst kontroll på sin vikt även de som 

hade sämsta självförtroende, dessa personer låg också i riskzonen för att utveckla någon form 

av ätstörningsproblematik. I båda grupperna fanns personer som ansåg att det var deras eget 

ansvar för hur de såg ut fysiskt, inte att det kunde bero på biologiska faktorer. Dessa personer 

hade alla lågt självförtroende och större missnöje med sin kropp än resterande personer i 

kontrollgruppen. Man kan alltså koppla ihop hård kontroll över sin vikt med negativa resultat 

på självkänsla och kroppsuppfattning menar författarna. Att försöka gå ner till en vikt som för 

ens kropp inte är realistisk, är mycket svårt och kommer med stor sannolikhet leda till flera 

misslyckade bantningsförsök och därmed öka känslan av att misslyckas och det ger ett sämre 

självförtroende (Laliberte, Newton, McCabe & Mills, 2007).    

3.4 Massmedias påverkan      

Massmedia har en viktig roll i människors vardagsliv och att människor blir påverkade av 

detta medium är inget nytt och har länge diskuterats. Det har varit en uppfattning hos 

allmänheten att massmedia är en bidragande faktor till ätstörningsproblematik vilket har 

bekräftats av kliniska studier. Massmedia är en av de sociokulturella faktorer som har fått 

mest uppmärksamhet som bidragande faktor att skapa en felaktig bild av skönhetsidealet och 

på så sätt bidra till ätstörningsproblematiken som finns. Massmedia är ofta med och påverkar 

och bestämmer hur de nya normerna kring beteenden ska se ut i samhället. Massmedia är den 

sociokulturella faktor som har mest genomslagskraft hos människor när det gäller att förmedla 

de ideal som framförallt kvinnor utsätts från samhället. Det har funnits olika teorier huruvida 

människor faktiskt påverkats av medias bilder.  Redan tidig forskning kunde konstatera att 

personer med låg självkänsla var mer benägna att påverkas av media. Forskare säger vidare att 

media och dess informationsflöde inte påverkar alla på samma sätt. Inflytandet och påverkan 

ser olika ut beroende på vem som tar in den och i vilken kontext denne befinner sig i just då. 

Individens specifika situation påverkar hur denne tar emot medias budskap (Sung-Yeon Park, 

2005) (Thompson & Heinberg, 1999) (BMA, 2000).  
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Skönhetsideal har visats upp för människor i all tider genom massmedia och konst. Det finns 

en skillnad på hur massmedia framställer skönhetsidealet förr och nu. Förr sågs och 

framställdes kvinnokroppen som något ouppnåeligt på ett romantiserat sätt. Idag framställs 

kvinnokroppen som något vem som helst bör kunna uppnå. Gränserna har suddats ut med 

dagens teknik då man kan ta bort, lägga till och retuschera (Thompson & Heinberg, 1999).  

 

Forskare menar idag att det är veckotidningarna som är starka bidragare till de orealistiska 

bilder och ideal samhället idag har av hur kroppar ska se ut, indirekt och direkt. Framförallt 

veckotidningar riktade mot unga kvinnor har en stor roll menar forskare (Thompson & 

Heinberg, 1999). Tankar rörande ätstörningsproblematik kommer inte enbart från massmedias 

håll utan påverkan kommer även från samhället i stort, vänner, familj och andra i vår närhet 

som alla spelar en roll i individens sätt att se på sig själv, sin kropp och tankar kring mat och 

ätmönster (Sung-Yeon Park, 2005).  

   

Enligt undersökningar gjorda på både män och kvinnor om hur de själva upplever att de blir 

påverkade av massmedia så ser man olikheter mellan könen. Fler kvinnor än män ansåg att 

deras kroppsbild blivit påverkad av TV, veckotidningar, och kändisar. Forskning har visat att 

TV är ett medium som påverkar kroppsidealet och det finns samband mellan missnöjet med 

den egna kroppen och strävan efter att bli smal och specifika program som såpoperor och 

musikvideor. Åsikter går dock isär om hur stark påverkan från massmedia och vissa specifika 

program egentligen är (BMA, 2000) (Thompson & Heinberg, 1999).   

 

Vissa forskare menar att TV tittande i sig kan påverka till felaktigt tänkande kring 

kroppsbilden medan andra menar att det finns vissa TV program som påverkar starkare än 

andra, exempelvis musikvideor och såpoperor. Forskare menar ändå att det är svårt att 

fastställa att det skulle vara en viss typ av TV program som orsakar ätstörningar (ibid.). 

  

Massmedia är en kanal som i hög grad påverkar våra tankar och idéer om mode och hälsa och 

skapar en önskan om hur vi vill se ut. I unga år är individer extra lätta att påverka och det är 

viktigt att tillhöra en grupp och ha de rätta accessoarerna. Att vara smal förknippas med 

framgång och lycka och att bli accepterad. Detta är faktorer som påverkar självbilden, 

självkänslan och den egna kroppsuppfattningen i hög grad. Massmedias bild av överviktiga 

individer är i många fall förlöjligande och det råder enligt forskare en negativ attityd över lag 

i samhället gentemot överviktiga människor. Vissa forskare menar att bantning kan vara ett 
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sätt att försöka minska skillnaderna mellan den idealiserade bilden och den egna 

kroppsuppfattningen. Budskapet att en smal kropp är något som gör att du når framgång såväl 

socialt som karriärmässigt förmedlas via massmedia. I en undersökning fick unga kvinnor 

frågan vad de trodde män tyckte var mest attraktiv hos en kvinna. 55 % av deltagarna svarade 

att de trodde utseendet var viktigast. 62 % av dem trodde att deras utseende var avgörande för 

ifall de skulle få en pojkvän och 52 % av deltagarna trodde att karriären påverkades av deras 

utseende (BMA, 2000).   

  
Forskarna Myers och Biocca menar att det budskap massmedia framhäver i fråga om hälsa 

och skönhet är en stor bidragande orsak till felaktig kroppsuppfattning. Då massmedia 

framhäver modeller, kända skådespelare och popstjärnor skapas det ett utrymme för kvinnor 

att ständigt jämföra sig med dessa (BMA, 2000). 

  

En studie har gjorts för att se hur det stereotypa smalhets idealet egentligen påverkar 

kroppsuppfattningen. Resultatet av studien visade att utsättandet för detta ideal ledde till en 

otillfredsställd kroppsuppfattning, osäkerhet, stress, skam och depression (ibid.).   

    

Media har inte bara en negativ roll i dessa frågor. De kan hjälpa till att påverka 

självförtroendet i en positiv riktning. I en undersökning där kvinnor i åldrarna 16-24 år deltog 

visade det sig att nästan hälften av kvinnorna fick information om hälsa och sunt matintag 

genom veckotidningarna och 1 av 4 från TV och radio.  Många av kvinnorna fick information 

om ätstörningar genom att läsa veckotidningar och det var många av dessa som själva insett 

att de led av ett osunt tänkande kring mat eller ätstörning efter att ha läst om detta i 

veckotidningarna (ibid.).   

3.5 Hälsobeteende och kroppsfixering   

Studier har visat att kändisar representerar egenskaper som status, respekt och popularitet 

vilket är karaktärsdrag som i dagen samhälle värderas högt. För att nå upp till dessa kvaliteter 

så är människan beredd att leva efter ohälsosamma livsstilar och jämförelsen mellan självet 

och dessa ideal har starka orsakssamband med ätstörningsproblematik. Shorter, Quinton och 

Hinton (2008) menar i sin artikel att det i vårt samhälle idag finns förebilder som människor 

gör allt för att efterlikna, i hopp om att uppnå en social acceptans.    
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När de här sociala förebilderna är kopplade till hälsobeteenden så är det lättare att personens 

egen identitet formas utefter detta och hon/han jämför sig med sin förebild. Vidare menar 

forskare även att det är viktigt att inte tolka detta som att alla kvinnor som utsätts för 

exponering av smala kvinnoideal skulle utveckla ätstörningsproblematik. Individuell och 

situationsberoende faktorer i varje individs liv spelar också en stor roll i utvecklingen av 

denna problematik och självbild. Enligt författarna blir kvinnor mer påverkade av media i 

sådan här sammanhang än män. Män är idag en grupp som inte har fått så stort utrymme i 

forskningen enligt artikeln (Shorter et al., 2008).   

    

En undersökning gjord av Pinhas et al, gjordes på en grupp kvinnor då de fick titta på bilder 

av modeller. Skalor för att mäta ilska och depression fanns och undersökningen visade att 

kvinnorna fick högre poäng på dessa skalor efter att ha tittat på bilderna än vad de hade innan 

(BMA, 2000). En annan studie gjord på kvinnor mellan 18-24 år visade att 1 av 5 kvinnor 

bantade frekvent på grund av pressen att nå upp till det orealistiska skönhetsidealet. 

Kvinnorna i undersökningen vittnar att även om rädslan för att inte bli accepterad och pressen 

från kompisar leder till en förvrängd bild av vad som är en hälsosam kroppsfigur. Kvinnornas 

känslor när de jämförde sig med modeller var att de kände sig otillräckliga i jämförelse. 

Forskarna till undersökningen menar att pressen på unga kvinnor är stor och att det förväntas 

mycket av dom hela tiden både privat, socialt, i skolan och på arbetet. Då alla dessa krav blir 

för mycket och känslan av att tappa kontrollen över dessa kommer, tar kvinnorna kontroll 

över vikten för att understödja den dåliga självkänslan (ibid.).  

3.6 Kulturella aspekter   

Anorexi är en sjukdom främst förekommande i västvärlden. Det goda ekonomiska 

förhållandet i samhället leder enligt artikeln till att större möjligheter och valfrihet för kvinnor 

skapas. Forskarna menar att symptomen på sjukdomen reflekterar den press som unga kvinnor 

känner att de utsätts för. Studier som gjorts visar att kvinnor som inte är födda i västvärlden 

har andra ideal om hur kvinnor och deras kroppar ska se ut. En studie har gjorts för att 

jämföra dessa kvinnors ideal efter att ha levt i Storbritannien minst 4 år. Studien visade på 

skillnader i deras tankemönster och deras idealbild av kvinnan och hennes kropp hade 

förändrats. British Medical Association menar att forskare har kunnat konstatera att de länder 

som utanför västvärlden går mot ett västerländskt samhälle får en ökning i antalet individer 

med ätstörningsproblematik. De menar därför att det är den västerländska kulturen som är en 

bidragande faktor till denna problematik (BMA, 2000). 
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Ätstörningar är ovanliga i länder där det smala idealet inte är något som värdesätt. Här menar 

forskare att media spelar en stor roll. Det finns påståenden som säger att det i västvärlden 

finns ett ”normativt missnöje” med hur den egna kroppen ser ur. Författarna menar att 

förebyggande arbete kring dessa frågor skulle kunna hjälpa dem som är på gränsen till detta 

beteende och som inte kommit så långt i sitt beteende (BMA, 2000).  
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4. RESULTAT AV INTERVJUER 

 
Nedanstående resultat är uppdelat så att varje enskild intervju står för sig. Detta för att på ett 

tydligt sätt redovisa resultatet. Alla intervjuer har blivit indelade i samma kategorier för att få 

en klar överblick över varje enskild intervju. I redovisning av resultatet nedan kommer vi att 

benämna intervju personen som IP.    

4.1 Intervju 1, Kurator skola     

Kategori 1: Förekomsten på mottagningarna       

IP har endast haft ett fåtal elever med uttalade ätstörningar. Det är långt många fler som har 

ett ätstörningsmönster och ligger i riskzonen för att utveckla en ätstörning menar IP. Många 

har redan färdiga kontakter, t.ex. med BUP pga. ätstörningar. IP’s upplevelse är att det är färre 

killar som drabbas av uttalade ätstörningar och problematik kring mat. De är ingen stor grupp 

och de blir lite negligerade.     

  

Underkategori: tillvägagångssätt vid misstanke om ätstörningsproblematik                        

Ofta är det ungdomarna själva som kommer och vill prata. Även skolsköterska, föräldrarna 

eller kompisar som är rädda och oroliga tar kontakt med IP. IP's roll är sedan att lyfta vidare.   

  

Underkategori: tillvägagångssätt vid uttalad ätstörning       

När man gjort bedömning ätstörning, då leds de vidare till BUP, eller en speciell 

ätstörningsenhet. Under tiden de väntar på tid där får de gå hos skolsköterskan och kurator 

och prata berättar IP.      

     

 Kategori 2: Bakgrund till ätstörningar     

 Ätstörningar och problematiken kring det har absolut ökat menar IP, både hos killar och 

tjejer. Finns ingen egentlig bakgrund tror IP. Varje individ är helt och hållet egen, alla har sin 

bakgrund och det ser helt olika ut. Inom forskningen pratar man om komponenter hos elever 

och ungdomar som är gemensamma som utveckla ätstörningar säger IP. Vissa likheter i 

personlighet, bakgrund hur man hanterar coping, sårbarhet, medfödda sårbarheter, sårbarheter 

utifrån deras uppväxt. IP menar att det är svårt att ge sig på ett rakt svar till varför någon 

utvecklar en ätstörning. Bantningsdiskussionen har blivit normaliserad och kommit längre ner 

i åldrarna. Tankemönstret hos killar och tjejer verkar vara olika enligt IP.     
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Underkategori: självkänsla     

Brett spektrum mellan att ha problem med identitet eller ha en ätstörning. De hänger ihop. 

Tjejernas påverkan på varandra är mycket stark. Tankar som t.ex., "jag är så tjock", "vad 

mycket fett" förekommer. De ligger inte på modell nivån, men det är en tradition att tjorva 

kring mat. En fin flicka äter inte för mycket. Tjejerna har en skev bild av vad killarna vill ha. 

Tjejernas påverkan på varandra är större än mediernas anser IP.     

     

Underkategori: massmedia     

Det som är bidragande är media idealet menar IP. IP anser det inte vara hälsosamt och friskt. 

Modeller ser ju inte ut som friska människor och det påverkar säger IP. Men det är 

inte ensamt påverkande. Tjejer är mycket modemedvetna och måna om hur de ser ut, men 

skulle den teorin hålla skulle alla ha anorexi. IP anser att media påverkar genom att de visar 

upp en bild som inte överensstämmer med verkligheten men de har möjlighet att vända 

trenden. IP tycker också att media gör det genom att jobba med att normalisera den vanliga 

kroppen och ifrågasätta det anorektiska idealet. Men det är stor skillnad mellan 

ungdomstidningar och dagspress säger IP. IP menar att ungdomstidningarna inte utnyttjar sin 

ställning, de har ett jätteansvar, men de vill ju sälja.     

     

Underkategori: Föräldrar     

Vuxna måste rannsaka sig själva hur man pratar i ungdomars närvaro. De lägger ord i munnen 

på ungdomarna genom att tala på ett visst sätt kring mat. Det är de vuxna som måste lägga 

ribban för diskussionen anser IP. Från föräldrarna krävs det största stödet säger IP. 

Ungdomarna är i den perioden då de ska slita sig loss och klara sig själva. Det är svårt att 

därför använda sig av sina föräldrar. I sådana här frågor är det svårt att vara ärlig. Ofta känner 

de sig misslyckade, svaga, dåliga och dumma. Hos IP jobbar man alltid på kopplingen med 

föräldrarna. IP jobbar mycket med motiverande samtal, - vad är värdet i att ha mamma och 

pappa med, - klarar ungdomen verkligen det här själv.     

     

 Kategori 3: Förebyggande     

IP har i uppdrag att arbeta förebyggande på skolan. Detta sker inte så mycket som IP själv 

önskar. Det är viktigt att påverka utbudet av det som finns till försäljning i skolan menar IP. 

Det finns ett för dåligt utbud av hälsosamt fika. Samarbete mellan skolsköterskor och 

kuratorer på skolan och andra skolor i kommunen finns. Vill få till ett övergångssystem med 
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rutiner för överlämningarna. Glappet blir så stort i övergången till gymnasiet om man inte 

samarbetar med grundskolan, de vet t.ex. om en elev behöver extra hjälp och då kan de 

vidareförmedla denna information till gymnasiet och eleven kan få fortsatt hjälp säger IP.   

 

4.2 Intervju 2, Kurator ungdomsmottagning 

Kategori 1: Förekomsten på mottagningarna      

Det är vanligt att det kommer ungdomar med ätstörningsproblematik till mottagningen, 

många har ”tänket” fast inte fullt utvecklat. Ungdomarna kommer oftast inte till 

kuratorn primärt för ätstörningen, utan de kommer för att prata om andra problem eller 

funderingar som de har kring kropp och utseende.    

     

Underkategori: tillvägagångssätt vid misstanke om ätstörningsproblematik     

Efter en stunds samtal kan de komma det fram att det kan finns problem kring matintaget. Det 

kan också vara så att barnmorskor signalerat till kuratorn att det finns tjejer som kan ha en 

ätstörningsproblematik, dessa får också komma på samtal till IP.         

   

Underkategori: tillvägagångssätt vid uttalad ätstörning      

IP berättar att de skickar de svårare fallen till ätstörningskliniker. Är det akuta fall är 

väntetiden för att få vård inte lång, annars kan det dröja lite grann. Till BUP kan de skicka de 

yngre tjejerna och då de inte har så allvarliga problem. IP tycker att många släpps förtidigt 

från ätstörningsklinikerna, och menar att de borde ha mer samtalsstöd efter behandlingen för 

att dessa inte ska falla tillbaka.      

     

Kategori 2: Bakgrund till ätstörningar     

IP menar att det krävs något mer djupgående för att utveckla en full ätstörning, inte bara det 

felaktiga ”tänket”.    

     

Underkategori: Självkänslan     

IP tror att det är när man stöter på hinder i livet som man kan utveckla en ätstörning. En del 

skär sig för att mildra ångest andra kontrollerar maten. Det fyller en funktion att kontrollera 

maten. IP jämför ätstörningsproblematik med att ta droger, man har ett svart hål som man vill 

fylla igen, och de som har ätstörningar gör det genom att kontrollera matintaget. Det ger 

någonting tillbaka att kontrollera maten.     
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Alla kan råka ut för det mer eller mindre, men det är när man inte kan ta sig ur det blir ett 

problem. IP menar att vi tål olika mycket, ibland räcker det med kamrattryck. Många 

ungdomar tränar för mycket och ingen balans mellan mat och träning. Man måste kunna få 

idrotta utan att få en ätstörning menar IP och påpekar att där spelar tränaren en viktig roll.    

     

Underkategori: Massmedias betydelse     

IP menar att dagens mode, press och smalhetsideal kan påverka utvecklandet av en ätstörning, 

men detta är inte den största anledningen till att utveckla en ätstörning. Mår man dåligt så kan 

man bli sämre av att känna press från idealen. IP tror att ungdomar idag känner sig stressade 

för att inte räcka till, de ska hela tiden vara tillgängliga med mobiltelefon, MSN och 

Facebook. IP tror att detta spelar roll för hur man mår.    

    

Underkategori: Föräldrars betydelse     

Föräldrar kan spela en roll i utvecklandet av en ätstörning, det finns ungdomar som kommer 

till IP där deras mammor haft ätstörningar tidigare. IP tror att det påverkar men vet inte hur. 

Att äta lättprodukter i hemmet tror IP inte är avgörande. Däremot kan det leda till problem om 

föräldrarna förmedlar ett budskap att man inte räcker till som man eller kvinna. IP tror inte att 

det är genetiskt, men att det kan gå i familjen. Föräldrarna är mycket viktiga för tillfrisknandet 

från en ätstörning, de är ett stort stöd för ungdomen när denne ska bli frisk. IP säger att det är 

jobbigt att se sitt barn sjukt men det gör mycket för tillfrisknandet att föräldrar är med och 

stöder.     

    

Kategori 3: Förebyggande     

Barnmorskorna på mottagningen arbetar förebyggande, de fångar upp tjejerna som har 

funderingar om utseende och kroppen, barnmorskorna skickar dem vidare till bland annat IP 

eller till dietisten eller psykologen på mottagningen.        

4.3 Intervju 3, Kurator ungdomsmottagning    

Kategori 1: Förekomsten på mottagningarna      

IP berättar att av dem som kommer till IP på ungdomsmottagningen är det ungefär 5 av 20 

personer som har eller har haft ätstörningar. De flesta kommer på grund av till exempel 

panikångest eller depression och bakom det kan det finnas annan problematik. IP menar att 

ätstörningarna inte är det primära. Många ungdomar kommer via barnmorskorna, då det hos 

dem blir fokus på kroppen och prat om p-piller och menstruation. Många av dessa ungdomar 
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behöver någon att prata med och då skickas de vidare till IP. IP tror att antalet ungdomar med 

ätstörningsproblematik har varit konstant de senaste åren eller eventuellt ökat lite grann. Att 

killar har problem med ätstörningar menar IP inte alls är så vanligt.     

    

Underkategori: tillvägagångssätt vid misstanke om ätstörningsproblematik     

Vid mötet med ungdomen försöker IP vara öppen och ställer frågor om relationer och hur det 

står till med maten, på så sätt börjar IP nysta i de eventuella problem ungdomen kan ha.    

     

Underkategori: tillvägagångssätt vid uttalad ätstörning      

IP skickar ungdomar med ätstörningsproblematik i första hand till BUP om de är under 18 år. 

Är de över 18 år skickar IP dem till Vuxenpsykiatrin. IP uppfattar väntetiden till några veckor 

eller en månad.     

     

Kategori 2: Bakgrund till ätstörningar     

Bakgrunden till en ätstörning är komplex menar IP. Kropp och själ hör ihop, och går inte att 

dela upp till två olika saker. IP menar att en person som svälter sig kommer i ett euforiskt 

tillstånd när hon/han inte ätit på länge och känner då inget behov av att äta.     

     

Underkategori: Självkänslan     

IP tror att det handlar om självkänslan, att få kontroll. Många med ätstörningsproblematik har 

höga krav på sig själva. IP berättar att ibland kan anorexi handla om att få vara barn längre, att 

inte vara kvinnlig då man vid anorexi förlorar mensen, blir smalare och brösten krymper  

Detta berättar IP kan ha att göra med att denne inte kan hantera känslor. IP tror också att 

ätstörningar kan ”smitta”, man ser någon annan som mixtrar på maten och då börjar själv.     

     

Underkategori: Massmedias betydelse     

Skönhetsidealet spelar roll säger IP, tjejer har stora krav på sig. Även de som exponeras i tv 

har sådana krav på sig. IP säger att det kan vara triggande att se smala modeller, då man kan 

tror att man blir lycklig om man blir smal. Man blandar ihop ytan med lycka då vi lever i en 

narcissistisk tid. Under tonårstiden är detta mycket viktigt när man ska skapa sig en identitet 

menar IP. IP tror också att det är en större press på männen nu också. För inte så länge sedan 

var de fetaste personerna vackrast, och smala personer var kopplade till fattigdom och därmed 

något fult. Vi påverkas av den tid vi lever i menar IP.     
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Underkategori: Föräldrars betydelse     

Föräldrarna kan spela roll tror IP, i en familj påverkar man varandra. För lite omsorg och 

kärlek från sina föräldrar kan ibland spela in i utvecklandet av en ätstörning. IP berättar att det 

finns de som tror att mamma - dotter relationen är bakgrunden till ätstörningar, detta tror dock 

IP är en överdrift. När en ungdom är under 15 år har föräldrarna större ansvar, då är det mer 

rimligt att koppla in föräldrarna. För att skicka någon till BUP måste föräldrarna vara med.     

     

Kategori 3: Förebyggande     

IP berättar att IP är med och träffar åttondeklassare i skolan, då de går igenom preventivmedel 

och lust. Detta menar IP är förebyggande då det lär ungdomarna att hitta till 

ungdomsmottagningen. IP är ute ibland på fritidsgårdar och pratar om sex- och samlevnad, 

våld och droger. Dock arbetar IP inte förebyggande om specifikt ätstörningar.      

4.4 Intervju 4, Skolsköterska     

Kategori 1: Förekomsten på mottagningarna     

IP menar att det finns ätstörningsproblem men det är inte så vanligt att någon kommer med en 

uttalad ätstörning till mottagningen. Ofta kan det vara mentorn som uppmärksammar att något 

inte står rätt till och kontaktar skolsköterskan. Ett hälsosamtal görs varje år när eleverna börjar 

första året på gymnasiet. Hälsosamtalen tar upp frågor relaterade till mat och matvanor. IP 

berättar att en del elever aldrig äter i skolan, många tycker det är svårt att äta med folk runt 

omkring och när någon tittar på, t.ex. i skolmatsalen.   

     

Underkategori: tillvägagångssätt vid misstanke om ätstörningsproblematik    

Elever som uppvisar symptom för ätstörningar följs upp och hålls under uppsikt. IP berättar 

att då en elev visar tecken på ätstörningar så får denne först prata med skolsköterskan, sedan 

kan eleven få prata med skolläkaren, där de tillsammans tittar på vikt/växtkurvor. Där 

samtalar läkare och ungdom tillsammans om mat och varför personen ifråga inte äter. 

Tillsammans görs en plan för hur man ska arbeta vidare med problemet. 

    

Kategori 2: Bakgrund till ätstörningar    

Det är mycket fixering kring hur man ska se ut idag. Just ”feltänkandet” kring mat har ökat 

menar IP.   
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Underkategori: självkänsla    

Många ser sig som tjocka trots att ”bevis” finns på att de är helt normala genom att titta på 

växt och viktkurvor och BMI (Body Mass Index). Att unga ”svälter” sig själva har ökat men 

inte anorexin i sig. Många svälter sig nog bara till en viss gräns.      

    

Underkategori: massmedia    

TV och annan massmedia är viktiga faktorer som IP anser spelar en stor roll för 

utseendefixeringen. Det finns fler medier att tillgå idag också menar IP. Tillgängligheten har 

ökat och Internet och olika Internetsidor ökar också, vilket påverkar mycket. Förr fanns bara 

TV och veckotidningar, ungdomar var inte lika exponerade för kroppsidealen.    

    

Underkategori: Föräldrar    

Föräldrarnas roll är mycket viktig. De har stor makt som förebilder att påverka ungdomarna. 

Lättare att påverka när de är mindre men ungdomar i gymnasieåldern tar nog in mer än man 

tror även om de gärna vill bestämma mycket själva. Föräldrarna har en stor makt att se till vad 

som finns i kylskåpet hemma enligt IP. Kontakten med föräldrarna är en viktig del i 

tillfrisknandet.  

 

Kategori 3: Förebyggande    

IP berättar att på dennes arbetsplats finns det inget speciellt utarbetat förebyggande arbete för 

ätstörningsproblematik. IP menar att det är viktigt att arbeta med just mat och matintag då det 

finns många som nyss flyttat hemifrån och behöver hjälp med matplanering och kost 

rådgivning. Dock finns ingen sådan specifik hjälp idag. Eleverna kan köpa färdig mat på 

skolan och ta med hem efter dagens slut berättar IP.     

4.5 Intervju 5, Skolsköterska    

Kategori 1: Förekomsten på mottagningarna      

Det är vanligt med elever som har ätstörningar menar IP, många som börjar i skolan har redan 

ätstörningar. Just nu finns 3-5 personer på skolan som har allvarliga ätstörningar. Det finns 

även många elever på skolan har problem med mat, men inte en fullt utvecklad ätstörning.  

Inte så vanligt med killar så men kan se drag av anorexi, 4 manliga elever av 320 misstänker 

IP att de har någon form av ätstörningsproblematik. Många vill gärna prata när de kommit så 

långt att de har börjat prata. Andra har mycket svårare att prata vill inte spräcka bubblan. 

Viktkurvorna, som används från födseln och genom skoltiden är ett bra instrument för att se 
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hur det ligger till med maten. Där märks det direkt om någon plötsligt ligger väldigt lågt 

utifrån sin vanliga viktkurva.    

     

Underkategori: tillvägagångssätt vid misstanke om ätstörningsproblematik     

Om någon elev har någon form av ätstörningsproblematik skickas de inte till kuratorn, IP tror 

att de behöver mer hjälp än så. IP berättar att hon också skickat elever till vårdcentralen för 

tester för sköldkörteln, då fel på sköldkörteln kan ha liknande symptom som vissa 

ätstörningar.     

     

Underkategori: tillvägagångssätt vid uttalad ätstörning      

Vid misstanke om ätstörning skickas eleven till en mottagning som är specialiserad på att 

utreda ätstörningar, är ungdomen mer illa däran skickas till denne till någon ätstörningsklinik. 

IP uppfattar att det är några månaders väntetid för att få en plats på klinikerna. Är det ett 

mycket akut fall skickas ungdomen direkt till akutmottagningen på sjukhuset berättar IP.  

 

Kategori 2: Bakgrund till ätstörningar     

IP menar att eleverna på skolan där hon arbetar har höga krav på sig själv, de ska vara 

duktiga, snygga och få höga betyg.     

     

Underkategori: Självkänslan     

Problem kring matintaget smittar, säger IP, man ser vad andra gör och påverkas av det. Det 

handlar om dålig självkänsla tror IP. Det är stor press för unga tjejer idag. Många som haft 

ätstörningar går på antidepressiva och lugnande medel, då mår man ju inte bra menar IP. IP 

berättar också att det finns många elever som tränar mycket och har stenkoll på vad de äter. IP 

tror att många elever tänker att de ska börja om från början när man kommer till gymnasiet. 

Att man både ska bli någonting, samtidigt som man ska passa in.     

    

Underkategori: Massmedias betydelse     

Massmedia spelar stor roll menar IP. Skönhetsideal och reklam spelar roll, upplevelsen är att 

man är vacker för att man är smal säger IP och säger även att det är möjligt att killar också 

blir mer fixerade av skönhetsideal påverkas av media.    
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Underkategori: Föräldrars betydelse     

När IP har pratat med en elevs föräldrar om deras barn brukar föräldrarna ofta svara att de 

säger till deras barn att inte ha sådana höga krav på sig och att de ska ta det lugnt. IP tror dock 

att föräldrarna själva haft höga krav på sig och för över det till sina barn omedvetet, även fast 

föräldrarna inte tror att de gör det. Föräldrarna måste vara med vid en behandling, det har inte 

hänt att föräldrar inte är med. Bryter mot tystnadsplikten vid fara för liv.    

     

Kategori 3: Förebyggande     

IP ser sitt arbete som att vara förebyggande, men IP tycker det är sent att jobba förebyggande 

i gymnasieåldern. På skolan arbetar man mot mobbing, där hör självkänsla in tycker IP.  

4.6 Intervju 6, Skolsköterska     

Kategori 1: Förekomsten på mottagningarna       

Det är vanligt att eleverna kommer med olika former av ätstörningsproblematik säger IP. Det 

är mestadels tjejer som kommer och IP tycker att det går i perioder, hur många som kommer. 

IP menar att det går i vågor. Det kanske är slumpen men IP tycker att det ibland kan verka 

som att om en kommer, kommer flera. Finns alltid tjejer med ätstörnings problematik och 

många som inte är uttalade än. Det kan vara svårt att upptäcka menar IP då de flesta är 

duktiga på att dölja och förneka problematiken. Många kommer och söker för annat men 

sedan kommer detta upp och när det kommer på tal så erkänner man ofta problem med maten. 

Enligt IP är det vanligt att kompisar och föräldrar tar kontakt med IP och är oroliga för 

ungdomen. Att killar kommer med denna problematik är inte så vanligt säger IP. Det är ofta 

frågan om hetsätning då killar kommer till mottagningen. IP tror att killar går mycket längre 

innan de kommer och ber om hjälp.      

   

Underkategori: tillvägagångssätt vid misstanke om ätstörningsproblematik     

Under hälsosamtalen i årskurs 1, kommer mycket fram. IP pratar tillsammans med ungdomen 

och man tittar på växt/viktkurvor. Vissa har det inte gått så långt för, de sköter skolan och 

behöver mest gå på samtal och ha någon att prata med berättar IP. Vissa vill inte gå vidare, de 

vill klara det själva genom att komma till skolsköterskan och väga sig och prata hos IP. IP 

berättar vidare att det är viktigt att samtala med ungdomen och stötta familjen. Ofta kommer 

ungdomarna med annan problematik och sedan upptäcks ätstörningsproblematiken. Vi måste 

alltid ta emot dom, vi har inget intagningsstopp säger IP. Alltid bra att komma till IP under 

tiden de väntar på att få komma vidare till t.ex. BUP.      
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Underkategori: tillvägagångssätt vid uttalad ätstörning       

Att komma till insikt är ett motivationsarbete som sker hos IP. På första träffen är det svårt att 

motivera ungdomen till att gå vidare till ungdomspsykiatriska enheten, det kan ta många 

träffar. IP skickar vidare så fort ungdomarna säger att det är okej. Det är på deras villkor. IP 

menar att det är jätteviktigt att jobba tillsammans med alla instanser och att alla samma jobbar 

mot samma sak, familj, skola etc. Ungdomarna ska ju tillbaka till skolan. De kan inte gå hos 

ätstörningsspecialister från morgon till kväll säger IP. I de fall elever har blivit sjukskrivna 

och går hos specialister måste man jobba tillsammans och göra individuella studieplaner för 

att eleven ska kunna komma tillbaks till skolan så smidigt som möjligt. IP menar att 

övergången till skolan ofta blir lättare när man informerar kompisarna om hur det ligger till. 

     

Kategori 2: Bakgrund till ätstörningar     

 IP menar att det inte finns något entydigt svar på varför man får en ätstörning. Mode påverkar 

väl, man ska se ut si och så för att duga men det är inte kärnan i varför man får en ätstörning. 

IP menar att många faktorer tillsamman gör att man utvecklar en ätstörning.    

     

Underkategori: självkänsla 

Dåligt självförtroende är en orsak och då är det väl lättare att man påverkas av det runt 

omkring och lättare att utveckla en ätstörning. Ungdomar har mycket press på sig. Många mår 

inte bra och står inte pall för detta. Bidragande till pressen är trycket på att de ska vara smala, 

snygga, duktiga i skolan och jobba extra.   

     

Underkategori: massmedias betydelse   

IP har inte fått något entydigt svar på varför man får en ätstörning. Mode påverkar väl, man 

ska se ut på ett speciellt sätt för att duga, men det är inte kärnan i varför man får en ätstörning. 

IP anser att den reklam man ser dag ut och dag in i tidningar och butiker påverkar. Omedvetet 

kanske, men det är mycket i tidningar. Det är inte många gånger det står att man duger som 

man är och många jämför sig menar IP.    

     

Underkategori: Föräldrars betydelse    

Föräldrarna har en viktig roll. Ungdomarna behöver vuxna och föräldrar runt om kring. 

Föräldrarna kanske tror att man ska låta dem vara i fred IP menar att ungdomarna att trots att 

de blir äldre så behöver de stöd från föräldrarna. Många föräldrar vet inte hur de ska handskas 



 28 

med problemet och ber ofta om hjälp och tips från IP då de känner att de inte klarar av 

situationen. IP menar att ungdomarna behöver vuxna och föräldrar runt i kring. Föräldrarna 

kanske tror att man ska låta dem vara i fred men de behöver dem jätte mycket trots att de blir 

äldre. Ännu viktigare med föräldrarna när man inte mår bra. Många föräldrar har sett 

problemet men tycker det är jätteskönt att någon tar kontakt med dem om detta.     

 

Kategori 3: Förebyggande     

På skolan arbetar man förebyggande med att tala om självkänsla och självförtroende med 

eleverna. IP berättar att det är skolsköterskorna som håller i det som ett av många ämnen. 

Ungdomarna tycker det är jättebra. Utan självkänslan och självförtroendet mår man inte bra 

fysiskt heller, det hänger ihop. Det finns saker man måste träna för att få en bra självkänsla. I 

arbetet med detta förstår ungdomarna även hur viktigt det är för andra. Arbetar man med 

självförtroende etc. kan man lägga en bra grund för att de mår bra och förebygga andra 

problem.     
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5 ANALYSRESULTAT 

Kategori 1: Förekomsten på mottagningen    

Enligt alla som blivit intervjuade är det vanligt förekommande med individer som har 

tendenser till att utveckla en ätstörning.  

 
”många har tänket fast inte fullt utvecklat” (Anna) 

 
Ofta kommer ungdomen till kuratorn eller skolsköterskan på grund av andra anledningar än 

just ätstörningen, ätstörningsproblematiken brukar komma fram efter hand. Det är ganska 

vanligt att de som har problem försöker dölja det och förneka sina problem. Några av 

intervjupersonerna upplever att det är vanligt att personer i ungdomens närhet tar kontakt med 

IP på grund av oro för personen ifråga.    

 

Det är inte lika vanligt att det kommer personer till mottagningarna med allvarliga 

ätstörningar, dock skiljer sig detta mellan olika skolor och mottagningar. De flesta av 

intervjupersonerna säger att det inte är så vanligt med killar som har ätstörningsproblematik. 

Det finns killar som har problem men de är inte så många. Aktuell forskning har visat på att 

var femte ung kvinna bantar frekvent på grund av att hon vill nå upp till dagens skönhetsideal. 

Flera av deltagarna i den undersökningen menar att det finns en rädsla för att inte bli 

accepterad, även pressen från kompisar kan leda till en felaktig bild av vad som är en 

hälsosam kroppsfigur. Pressen på speciellt unga kvinnor idag är stor och det förväntas mycket 

av kvinnor, både privat och socialt, i skolan och på arbetet ska man prestera bra (BMA, 2000). 

Tidigare forskning om ätstörningar har mestadels fokuserat på unga kvinnor och inte på unga 

män. Ata, Ludden & Lally (2006) menar dock att män tenderar att fokusera på att bygga 

muskler och inte på viktnedgång. Idag är en muskulös kropp kopplat till det manliga idealet. 

 

Underkategori: tillvägagångssätt vid misstanke om ätstörningsproblematik    

Problematiken upptäcks ofta vid samtal med skolsköterskan eller kuratorn.  

 
”Inte alltid det blir så mycket sagt, men de tycker det är skönt att få prata.” (Diana) 

 
Ibland kan det ta tid och det krävs motivation från ungdomen. Vissa av intervjupersonerna har 

samtal med ungdomar som har lättare ätstörningsproblematik under längre period än andra, 

dessa slussar ungdomen vidare i ett tidigare skede.   
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Underkategori: tillvägagångssätt vid uttalad ätstörning    

Alla intervjupersoner har i princip samma tillvägagångssätt när någon har en uttalad 

ätstörning. Ungdomen skickas till BUP eller till vuxenpsykiatrin om denne är myndig. Vid 

svårare fall kan ungdomen skickas direkt eller via akuten till ätstörningskliniker. Det är viktigt 

att föräldrarna är med och godkänner vården när man skickar någon till BUP eller 

ätstörningsklinik. En intervjuperson påpekar vikten av att alla instanser drar åt samma håll för 

att ungdomen ska bli frisk och att det inte finns några kryphål för denne.     

    

Kategori 2: Bakgrund till ätstörningar    

Alla intervjupersoner menar att det inte finns något entydigt svar på varför man utvecklar en 

ätstörning. Det finns flera komponenter som spelar in i ätstörningsproblematik.  

 
”Kropp och själ hör ihop, och går inte att dela upp till två olika saker” (Claes) 

 
Precis som intervjupersonerna menar, visar aktuell forskning att det finns många faktorer som 

påverkar att en person utvecklar ett felaktigt tänkande kring mat eller en fullt utvecklad 

ätstörning. Faktorer som spelar in är självförtroende, föräldrars roll, höga krav från 

omgivningen eller höga krav på sig själv, kommentarer från omgivningen och sociokulturella 

faktorer (Thompson & Heinberg, 1999). Det finns även andra komponenter som är viktiga för 

att utveckla en ätstörning, ålder och kön har en betydande roll men också vad man har för 

coping-strategier då det handlar om hur man hanterar motgångar eller misslyckanden (BMA, 

2000).  

 

Underkategori: självkänsla    

Flera av intervjupersonerna menar att ätstörningar smittar. Man ser till exempel en kompis 

som har en felaktig uppfattning om matintaget, och tar efter det. Att ta efter ett sådant 

beteende handlar om dåligt självförtroende. Intervjupersonerna menar att självförtroende och 

ätstörningsproblematik hör ihop. Flera intervjupersoner menar att ungdomar idag är pressade, 

det är mycket som ska hinnas med och det finns en fixering hur man ska se ut.  

 
”De ska vara smala, snygga, duktiga, duktiga i skolan, jobba extra, det skapar mycket press. 

Vissa står inte pall. Många mår inte bra”  (Beatrice) 
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En intervjuperson menar att kontroll av matintaget är ett sätt att dämpa ångest, det kan handla 

om att få kontroll när man stöter på problem i livet.  

 
”man har ett svart hål som man vill fylla igen, och de som har ätstörningar gör det genom att 

kontrollera matintaget”  (Anna) 
 
Forskning visar att generellt sett så har kvinnor i början av tonåren en negativ syn på sin 

kropp och försöker banta för att gå ner i vikt. Kvinnor har oftare än män en sämre självkänsla 

och självförtroende, dock känner sig män mer pressad från vänner och familj att vara 

muskulösa. Studier visar att press från familj och vänner, lågt stöd från föräldrar, dålig 

självkänsla är riskfaktorer för att utveckla en ätstörning (Ata, Ludden & Lally, 2006). Det det 

har även visat sig även att flickor med allvarligare former av ätstörningar har en sämre 

självbild, mer problem med familjeförhållanden samt ett större missnöje med sig själva och 

sin omgivning än flickor utan ätstörningsproblematik (Shea & Pritchard, 2006).      

  

Underkategori: massmedia     

Massmedia  är en sociokulturellfaktor som med stor genomslagskraft förmedlar ett det 

skönhetsideal som eftersträvas av många kvinnor (Thompson & Heinberg, 1999). 

Skönhetsidealet spelar roll menar respondenterna, dock måste fler faktorer in för att utveckla 

en ätstörning. Massmedia och reklam spelar en roll i hur man uppfattar skönhetsidealet och 

många som redan mår dåligt kan ta åt sig mer av vad massmedia visar för bild av kvinnor och 

män.  

 
"Man blandar ihop ytan med lycka då vi lever i en narcissistisk tid" (Claes) 

 
Ett litet antal av respondenterna påpekar Internets framfart och att det kan spela roll för hur 

man mår, att ständigt vara tillgänglig kan vara stressande. Respondentens iakttagelser vad 

gäller medias påverkan får stöd från den forskning som finns idag som påvisar att media och 

veckotidningar är faktorer som hjälper till att skapa en önskan om att gå ner i vikt. Som 

intervjupersonerna påpekar har även forskningen kommit fram till att det inte är en enskild 

faktor som påverkar till utvecklandet av ätstörningsproblematik utan ett flertal som 

samverkar, sociokulturella så som media men även familj och vänner. Precis som 

respondenterna påpekar visar även forskning, att de som redan mår dåligt har lättare att ta åt 

sig av den bild massmedia förmedlar. Om en individ mår bra eller dåligt påverkar hur denne 

tar till sig information (BMA, 2000).   
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En respondent säger att det kan vara triggande att se smala modeller, då man kan tror att man 

blir lycklig om man blir smal (BMA, 2000). De tankar och idéer som bildas om hur vi ska se 

ut och vara skapas till största del av massmedia och den smala personen är någon som 

framställs som lyckad, framgångsrik och socialt accepterad.    

   

Underkategori: Föräldrar     

En studie som gjorde mellan amerikanska och norska studenter visade att bandet mellan 

föräldrar och barn hade en viss betydelse i utvecklandet av en ätstörning. Föräldrarna som 

faktor var inte ensamt bidragande till utvecklandet av en ätstörning, men fanns där som en 

faktor som fick större betydelse då personen ifråga uppvisar dålig självkänsla. Att ha en 

komplicerad relation till föräldrarna var i studien starkt förknippat med utvecklandet av en 

ätstörning. Föräldrar bidrog ofta med att antingen ha försummat barnet eller haft höga krav på 

henne/honom. (Perry, Silver, Rosenvingen & Hanssen, 2008) Alla intervjupersonerna menar 

att föräldrarna spelar roll, men de har olika tankar kring det. En del av respondenterna tror att 

föräldrarnas tankar kring mat påverkar medvetet eller omedvetet.  

 
”det är de vuxna som måste lägga ribban för diskussionen” (Beatrice) 

 
Vissa av respondenterna menar att stora krav kan finnas inom familjen och föras över på 

ungdomen. Dessa subtila budskap menar forskare påverkar till att en person med tendenser till 

ätstörningsproblematik faktiskt kan komma att utveckla en diagnostiserad ätstörning (Ata, 

Ludden & Lally, 2006). Att den sociala miljön är en viktig faktor som kan vara bidragande är 

både respondenter och forskning överens om. Hur familjeförhållandena ser ut och hur 

familjen samtalar kring mat och hur de äter sina måltider är omständigheter som inverkar på 

individens förhållning till mat. Äter familjen måltiderna tillsammans och hur tillgänglig är 

maten hemma och vad som är tillgängligt hemma kan även spela en roll i utvecklandet av en 

ätstörning (BMA, 2000). Detta återspeglas i respondenternas svar då de menar att det är 

viktigt att de vuxna tänker på hur de pratar kring mat och att det är lätt att ”plantera” felaktiga 

tankar hos ungdomar kring mat. De påpekar även att det är de vuxna som bestämmer vad som 

finns tillgängligt i kylskåpet vilket kan återkopplas till vad forskare på British Medical 

Association säger angående om faktorer bidragande till ätstörningar och 

ätstörningsproblematik hos unga i kapitlet Forskning kring faktorer bakom ätstörningar.  

 

Många av våra respondenter upplever att vara pressad är en starkt bidragande faktor till att 

utveckla en ätstörning. Detta stämmer väl överens med vad forskare menar (BMA, 2000), att 
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finns höga förväntningar idag och att den press unga utsätts för idag både i skola och arbete, 

socialt och privat är stor och leder till en känsla av att tappa kontrollen. Denna känsla gör att 

vissa återtar kontrollen genom att kontrollera sin vikt (BMA, 2000). Ata Ludden och Lally 

(2006) skriver att ett lågt stöd från föräldrarna bidrar till att utveckla en ätstörning. Samtliga 

respondenterna i studien anser att stödet från föräldrar är en faktor i utvecklandet men även i 

tillfrisknande och att det är viktigt att föräldrarna är med och stöder. 

  

Kategori 3: Förebyggande     

Det finns inget förebyggande arbete för specifikt ätstörningar. Många intervjupersoner 

berättar att de har andra förebyggande arbeten som hänger ihop med självkänsla till exempel 

gruppsamtal och diskussioner kring sex- och samlevnad, våld och droger. Ata, Ludden och 

Lally (2006) menar att ätstörningsproblematiken ser annorlunda ut för män och kvinnor. En 

djupare förståelse för vad som föranleder problemen kan leda till att i ett tidigare stadium få 

bukt med problemen.  

 

I en undersökning som gjorts med unga kvinnor visade det sig att massmedia förmedlade ett 

positivt budskap i ätstörningsfrågor. Hälften av dessa unga kvinnor sade sig få information 

om hur de skulle uppnå ett sunt och hälsosamt förhållningssätt till hälsa och mat genom 

massmedia, och då genom veckotidningar framförallt. Vissa kvinnor sade sig även tack vare 

massmedia ha kommit till insikt i sitt osunda tänkande/sjukdom. Detta reflekterar till viss del 

vad en av respondenterna i denna studie hade för bild av vad media kunde och även försökte 

att förmedla (BMA, 2000). Respondenten menade att massmedia har möjlighet att vända 

trenden om skönhetsidealen och anser att detta sker genom att massmedia jobbar med att 

normalisera den vanliga kroppen och ifrågasätta det anorektiska idealet, speciellt i dagspress. 

Däremot går åsikterna isär vad gäller veckotidningar, där de unga kvinnorna i undersökningen 

menar att de hämtar majoriteten av informationen i dessa frågor (BMA, 2000). Här anser 

respondenten att veckotidningar arbetar mindre med dessa frågor och att de inte utnyttjar sin 

starka ställning utan istället tänker på försäljningssiffror vari undersökningen visar 

annorlunda.    
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6. DISKUSSION 

Resultatet av studien visar att ätstörningsproblematik är ett vanligt förekommande problem 

enligt skolsköterskor och kuratorer. Det handlar då inte enbart om uttalade ätstörningar utan 

framförallt om dem som ligger i riskzonen att utveckla någon form av ätstörning och har ett 

felaktigt tänkande kring maten. Resultat överensstämmer även med aktuell forskning om vad 

bakgrunden till ätstörningar är. Precis som respondenterna har upplevt det, menar forskare, 

däribland Thompson & Heinberg (1999) att ätstörningar är en komplex sjukdom där flera 

komponenter spelar in. Det finns alltså inte ett svar på vad ätstörningar beror på, det handlar 

snarare om flera faktorer som tillsammans skapar ätstörningen.  

 

Vi hade i vårat syfte frågan hur våra intervjupersoner upplever massmedia som en bidragande 

faktor till utvecklandet av en ätstörning, deras svar var samstämmiga: Massmedia spelar en 

viss roll, men det är inte ensamt en bidragande faktor. Den forskning vi studerat menar samma 

sak. Massmedia spelar roll, men det krävs mer än det för att utveckla en ätstörning.  

   

Den största delen av den litteratur och vetenskapligt granskade artiklar vi har gått igenom 

handlar om kvinnor och de problemen kvinnor möter i samhället och media om skönhetsideal. 

Detta är viktigt att uppmärksamma. På senare år har även män börjat få samma typ av krav 

som kvinnor har, män har fått krav på hur de ska se ut för att vara ”den riktiga mannen”. I 

vårat tycke så är det att gå åt fel håll, vi borde sträva efter att skapa en acceptans att 

man ska få se ut som man gör. Man ska inte behöva tro att man blir framgångsrik och 

lyckad bara om man är smal som kvinna, eller muskulös som man. Vi undrar vad är det som 

gör att samhället blir mer utseendefixerat. Är det, det kapitalistiska samhället som styr vårt 

utseende genom reklam och massmedia. Konsumtionssamhället kräver at vi konsumerar och 

för att vi ska konsumera kräver det reklam. Reklamen når oss via massmedias kanaler och når 

ut långt mycket längre och över gränser vi från början inte kan föreställa oss. Det går inte att 

styra vem som nås av budskapen och det går inte att hålla unga människor helt borta från 

dessa budskap. Produkter söker hela tiden nya marknader och konsumenter och massmedia 

verkar inte ta de etiska aspekterna i tillräckligt beaktande. Att mannen nu har blivit en ny 

målgrupp vad gäller skönhetsprodukter leder till att allt fler unga män kan gå i 

skönhetsidealfällan. Att bryta den här trenden är mycket svårt, så länge någonting säljer 

kommer det fortsätta sälja.  
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Killar har blivit en grupp som inte har fått lika stor uppmärksamhet när det talas om 

ätstörningsproblematik. Respondenterna framhåller att killar även de drabbas av 

ätstörningsproblematik om än i mindre utsträckning verkar det som.  Kan det vara så att de 

hamnar i skymundan på grund av att vi letar efter samma signaler hos dem som hos tjejer. 

Studier har visat att killar i större utsträckning vill gå upp i vikt och bygga muskler till 

skillnad från tjejer som strävar efter att gå ner i vikt. Tjejer utsätts för bilder av smala 

modeller och skådespelerskor medan det i killarnas värld är inne att vara macho och stor och 

stark. Vi måste börja se skillnaderna i de mediala ideal killar och tjejer utsätts för och hur det 

påverkar dem för att kunna upptäcka och förebygga i tid.  

 

Efter att ha läst artiklar gjort intervjuer och arbetat med materialet känner vi att man 

borde satsa på att arbeta mer förebyggande. Att arbeta förebyggande kan kanske också 

motverka den mediala trend som finns när det gäller skönhetsideal. Det är så pass många som 

lider av någon form av ätstörningsproblematik. Man har en ätstörning för att man inte mår 

bra, och med så många som mixtrar med maten borde det göras något mer än vad som idag 

görs. Att börja med förebyggande arbete på gymnasienivå är ganska sent då problemen kryper 

ner i åldrarna. Man borde kanske arbeta förebyggande i slutet av mellanstadiet och fortsätta 

upp i högstadiet genom att ha lektioner och samtalsgrupper. Dessa samtalsgrupper kan handla 

om att man duger som man är, att man inte blir lycklig eller vacker av att vara smalare. Det 

finns många andra problem som har att göra med att man inte mår bra psykiskt än 

ätstörningar, som också skulle kunna förebyggas med hjälp av mer kunskap. Dessa lektioner 

och samtalsgrupper skulle kuratorn på skolan, en kurator utifrån eller skolsköterskorna vara 

med på eller hålla i, då det är de som är experterna på ämnet inom skolan. 

  

Vi anser att de bilder som förmedlas till dagens unga via massmedia visar upp en sanning som 

är väldigt modifierad. Det är svårt att urskilja om en bild har blivit retuscherad eller förändrad 

på annat sätt för den ovane. Bilderna är förändrade så att de ska anpassas till vår skapta 

verklighet. Den verklighet vi vill tro att vi lever i. En perfekt värld. På detta sätt bidrar de som 

kräver retuscheringar och förändringar av bilder till att bevara de kroppsideal som många 

unga idag försöker leva upp till, kille som tjej.  

    

Relationer till andra är en faktor som spelat en central roll i utvecklandet av en ätstörning. 

Speciellt om personen ifråga redan har en låg självkänsla. Något som påpekats av våra 

respondenter överlag har varit vikten av att ha stödet hemifrån från föräldrar. Föräldrarna har 
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en otrolig påverkan på barnen i tillfrisknandet men även i utvecklandet av en ätstörning. 

Därför tror vi att det är oerhört viktigt att tidigt informera föräldrar om vikten av hur man talar 

till sina barn om mat och matvanor och vilka konsekvenser det kan få. Vi tror att föräldrarnas 

agerande speglar sig i barnen och att de lätt tar efter. Detta i tron om att ett visst beteende är 

normalt då det inte har haft något annat att jämföra med. 

 

De personer vi intervjuat hade olika tillvägagångssätt för att bemöta personer med misstänkt 

ätstörning, vissa hade egna samtal medan andra skickade dem vidare direkt. Vi anser att det 

kan vara bra att man har en specifik plan för hur man ska bemöta misstänkta ätstörningar eller 

bemöta någon som kommer med ätstörningsproblematik. Denna plan behöver inte vara lika 

över hela landet, då man har olika kunskaper och vidareutbildningar som kuratorer och 

skolsköterskor, men det ska finnas en utarbetad handlingsplan för hur man ska agera.   

 

Det är även viktigt att man har kunskap om hur ätstörningar kan te sig, och kunskap om 

symptomen. Detta är viktigt då många ungdomar kommer med andra problem i första hand än 

ätstörningsproblematiken. Man måste kunna och våga nysta i problematiken, se vad som är 

det primära samt se vad som finns bakom det. En av våra intervjupersoner sa: "Att komma till 

insikt är en del av motivationsarbetet", det tycker vi är väldigt viktigt, då är 

angeläget att ungdomen själv inser allvaret i att mixtra med maten. Att stoppa en 

ätstörningsproblematik innan den brutit ut på allvar kan vara livräddande.  

  

Denna studies styrka är att den visar hur ätstörningsproblematik upplevs ute på fältet, hur 

problemen upplevs av dem som jobbar i första kontakten med ungdomar. Studien visar på 

vikten av att påbörja ett förebyggande arbete och att det är viktigt att de som arbetar som 

kuratorer och skolsköterskor har kunskap om ätstörningar. Därför har denna studie betydelse 

för samhället då det är mycket viktigt att få ner antalet unga kvinnor och män som har någon 

form av ätstörningsproblematik. Detta är viktigt för individens eget välmående, men också för 

samhället i sig. Vårat samhälle mår bättre av att ha friska medborgare, både på ett ekonomiskt 

plan och för samhällsklimatet.   

 

En svaghet i denna studie är att vi intervjuat 6 personer, resultatet hade kanske varit mer 

visande hur det ser ut bland kuratorer och skolsköterskor i landet, om vi intervjuat fler 

personer. Dock tror vi att resultatet i princip visar hur det ser ut bland skolsköterskor och 

kuratorer i stort.  
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Efter att ha gjort denna studie på kuratorer och skolsköterskor väcks tanken hos oss hur 

vanligt ungdomar tycker att det är med ätstörningsproblematik och var de helst vänder sig vid 

sådana problem. Men också hur de skulle vilja att det förebyggande arbetet skulle se ut. 

Därför är våran fråga för framtida forskning: Hur vanligt anser ungdomar att 

ätstörningsproblematik är och vad tycker de skulle vara bra förebyggande arbete? 
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Bilaga 1   

   
Frågeformulär    
   
Vad har du för yrkesroll?       
Vilken utbildning har Du?     

Vilket samarbete har Du med andra institutioner   

Har Du fått någon vidareutbildning inom olika områden?   

Hur länge har du varit yrkesverksam inom ditt område?   

   
   

Hur vanligt är det att ungdomar kommer till mottagningen med 

ätstörningsproblematik?     

Vart kan Du skicka remisser? Hur länge kan De få vänta på hjälp?   

Vilken medverkan krävs av föräldrar?   

   

Vad tror du kan vara bakgrunden till ätstörningar i dagens samhälle?   

Har problemen ökat eller minskat?   

Vilken roll har föräldrarna?   

   

Vilken roll kan massmedia spela?   

Tror du att problemen var färre när massmedia hade en mindre roll i samhället och våra 

dagliga liv.   

   

Arbetar du eller din arbetsplats förebyggande med dessa frågor?   

Om ja, i så fall, på vilket sätt?   

    

    

 


