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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Vackra, rika sunda Östermalm, våra Ladies kan hjälpa er 

att hålla vikten nere. Vinnande kropp förenat med vinnande 

själ! Ladies på Östermalm” (från TV4s reklam, 2010-12-

07). 

Citatet åskådliggör ideal om kropp och skönhet som vi dagligen möter och tvingas 

förhålla oss till. Inte minst i tonåren som är en sårbar period då sökandet efter en 

identitet kan resultera i att man faller offer för samhälleliga ideal. Stävan efter att 

uppnå samhälleliga ideal ökar benägenheten till att banta och överdriven motion. De 

som går ned i vikt möts inte alltför sällan av entusiastiska kommentarer, ett faktum 

som tillsammans med känslan av att stå i centrum kan motivera till fortsatt 

viktnedgång och därmed öka risken för ätstörningar (Glant, 2000). Att vissa individer 

är mer benägna att utveckla ätstörningar beror på det komplexa samspelet mellan 

biologiska, psykologiska och sociala processer, vilket även vidmakthåller 

problematiken (Clinton & Norring, 2002). Studier beaktar också vikten av förståelse 

för hur problematiken erhålls och tolkas av den sociala omgivningen, samt den sociala 

omgivningens betydelse för sjukdomens utveckling och upplösning (Clinton & 

Norring, 2002). Vid preventionsinsatser gentemot ätstörningar i generell bemärkelse 

bör man ta hänsyn till riskfaktorer, samt identifiera varför vissa individer är mer 

benägna att utveckla sjukdomen än andra (Swanberg, 2004). Exempel på riskfaktorer 

som tros påverka utvecklandet av ätstörningar är kön, ålder, missnöje med vikt och 

kroppsform, känslor av otillräcklighet, brist på kontroll, det västerländska samhällets 

ideal och dålig självkänsla (Clinton & Norring, 2002). Andra riskfaktorer kan vara 

trauma och familjemönster. Studier visar att ätstörningsproblematik som 

uppmärksammas i ett tidigt skede är lättare att behandla än om tillståndet åtgärdas 

först när det finns skäl att frukta för den sjuke individens liv (Clinton & Norring, 

2002). Andelen oupptäckta sjukdomsfall i kombination med det faktum att 

ätstörningar är den psykiatriska diagnosen med högst dödlighet pekar mot ett behov 

av vidare forskning kring ämnet (Folkhälsoinstitutet, 1999). En mer svårhanterlig 

aspekt är att de som diagnostiserats med ätstörningar utgör en synnerligen heterogen 

grupp, och att det därför är svårt att dra några generella slutsatser om sjukdomen 
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(Clinton & Norring, 2002). 

1.2 Problemformulering 
Min uppfattning är att kunskap om ätstörningar är viktigt för att kunna bemöta de 

ungdomar som drabbas på ett korrekt vis. Komplexiteten i sjukdomsbilden samt det 

faktum att den är individuell är betydelsefulla delar att komma ihåg, i synnerhet inom 

socialt arbete där det vanligtvis finns mallar för hur klienter ska behandlas. Det här 

tycker jag är särskilt angeläget utifrån mina erfarenheter då jag har sett att de sociala 

konsekvenserna av ätstörningar är stora både för den som drabbas och för dennes 

närmaste omgivning. Genom att göra en kvalitativ studie avser jag ge exempel på 

vilken bild respondenterna har angående hur riskfaktorerna kön, ålder, självkänsla, 

motion, känslor av otillräcklighet, brist på kontroll, missnöje med vikt och 

kroppsform, det västerländska samhällets ideal, trauma och dysfunktionella 

familjemönster påverkade att de utvecklade ätstörningar. Jag vill replikera det 

forskningen säger om riskfaktorer.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att utifrån fem personers erfarenheter av ätstörningar ge 

exempel på hur riskfaktorer som kön, ålder, missnöje med vikt och kroppsform, 

känslor av otillräcklighet, brist på kontroll, dålig självkänsla, det västerländska 

samhällets ideal, trauma och familjemönster bidragit vid utvecklandet av ätstörning, 

samt att belysa huruvida det finns likheter eller skillnader mellan personernas 

erfarenheter.   

Syftet har brutits ned i följande två frågeställningar: 

• Vilka riskfaktorer framkommer i de fem individuella intervjuerna, och hur tar 

de sig uttryck för respektive respondent? 

• Finns det likheter och/eller skillnader mellan respondenternas erfarenheter 

utifrån nämnda riskfaktorer?  

2 Tidigare forskning 

2.1 Sökstrategier för tidigare forskning 
Tillvägagångssätt för att hitta tidigare forskning har skett via Mittuniversitets 
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bibliotek. För att hitta böcker sökte jag i bibliotekskatalogen - MIMA på sökordet 

”ätstörning”, det fanns 88 träffar på sökordet. Alla träffar var inte relevanta för 

uppsatsen, genom en snabb överblick bestämde jag vilka som var användbara. De 

som jag inte ansåg vara relevanta var på grund av att de inte var vetenskapligt skrivna, 

eller så var de för medicinskt inriktade. Med det menar jag att de var inriktad på 

behandling och inte de sociala konsekvenserna, samt att sjukdomen ofta är i ett skede 

av liv och död när sjukvården blir inkopplad. Nästa steg blev att finna artiklar via 

Mittuniversitetets bibliotek sida: ArtikelSök, där sökte jag på ”ätstörning*”, 

utgivnings år 2006 till och med 2010, enbart Mittuniversitet, artiklar: tidskrifter.  I 

träfflistan fick jag 21 träffar, då jag började kolla igenom artiklarna såg jag att de inte 

fanns en enda som vara av relevans då artiklarna var mestadels enskilda intervjuer. 

Nästa steg var att söka i CSA Social Sciences, de sökord jag har använt mig av är: 

eating disorder*, Anorexia nervosa*, Bulimi nervosa*, gender*, age*, male*, swed*, 

prevent*. När jag sökte på: eating disorder*, Anorexia nervosa*, Bulimi nervosa*, 

gender*, age*, male*, swed*, så fanns det 316 träffar. Utrensning av träffarna blev 

först på rubriker, de rubriker som kunde passa i uppsatsen läste jag abstraktet och 

därifrån valde jag vilka som var av intresse utifrån mitt syfte. När man söker på: 

eating disorder*, Anorexia nervosa*, Bulimi nervosa*, prevent* får man 49 träffar, 

jag gjorde samma gallring som tidigare. På folkhälsoinstitutets webbsida hittade jag 

tre rapporter. Ytterligare en rapport hittade jag via Google Scholar, det är rapporten 

från Informationsportalen för forskning och utveckling. 

2.2 Att utveckla ätstörningar 
Utvecklandet av ätstörningar är individuellt och beror på komplexa interaktioner 

mellan sociokulturella – det vill säga västerländska, kulturella värderingar –, 

biologiska och psykologiska faktorer. Det finns ingen enkel förklaring till vem som 

drabbas, vilket medför svårigheter att utvecka ett fungerande preventionsarbete. 

Psykologiska faktorer, som exempelvis interaktionsmönster i familjen, och genetiska 

aspekter är tillsammans med samhälleliga värderingar en starkt bidragande orsak till 

varför en individ drabbas av ätstöringar. Insjuknandet kan ofta sammankopplas med 

bantning, traumatiska upplevelser eller konflikter och brister i den tidiga utvecklingen 

(Clinton & Norring, 2002). En teori om varför ätstörningsproblematiken ökar är det 

växande intresset för kroppen. Idealvikt, idealutseende, modepåverkan och det ökade 

träningsintresset är bidragande faktorer. Även framgång och konkurrens ses som en 
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bidragande orsak till att ätstörningar blivit ett allt större problem. Vikt och utseende 

anses vara yttre tecken på makt och karriärrelaterad triumf, och man har kartlagt en 

skillnad mellan synen på manlig och kvinnlig framgång där den kvinnliga makten i 

högre grad kan kopplas till utseende, medan manlig makt är mer knuten till aktivitet 

(Buhl, 1993).  

De smalhetsideal som är rådande framträdde under 1960 – talet, med modeller som 

Jean Shrimpton och Twiggy. Modeindustrin, media, TV – program och tidningar 

förmedlar att framgång, skönhet, välstånd och lycka är förenat med en smal kropp 

(Meurling, 2003). Genom bantning, träning och plastikoperationer ges en bild av att 

kroppen är manipulerbar. De individer som av biologiska skäl inte klarar att hålla sig 

inom ramen för smalhetsidealen upplever ett djupt missnöje med sin kropp (Meurling, 

2003). Strävan efter att förhålla sig till smalhetsidealen kan göras genom ett fösök att 

banta. Uppkomsten av ätstörningar inleds ofta med bantning för att gå ned i vikt, bli 

vackrare eller som en reaktion på andras kommentarer gällande individens utseende, 

kroppsform, vikt eller idrottsprestation. Nästa steg i bantningen är de positiva 

upplevelserna av bemästrande, kontroll samt att individen får positiv uppmärksamhet 

från omgivningen. Denna positiva respons leder till att individen får en bättre 

självkänsla och tänker att om jag får den här reaktionen av att gå ner 5 kg så får jag 

ännu mer uppmärksamhet av att gå ner ytterligare 5 kg. När omgivningen väl reagerar 

på det urartade beteendet är individen såpass sjuk att kommentarerna tolkas som 

avundsjuka. Eftersom smal förknippas med något positivt så kan man inte bli ”för 

smal”. I detta skede har sjukdomen tagit ett fast grepp om individen (Eriksson, 2001). 

90 – 95% av alla kvinnor i Sverige har en kroppsvikt som ligger över det ideal som 

massmedia repesenterar. Individers strävan att uppnå den mediala förebilden har 

resulterat i att bantnings- och utseenderelaterade företag tjänat miljardbelopp. Vi 

övertygas att vikt är något vi väljer; något vi kan kontrollera. De som inte når målet 

ska skämmas över brist på motivation och vilja. Attityden gentemot att inte uppnå 

idealet har stor betydelse för utvecklingen av ätstörningar. Clinton och Norring (2002) 

förklarar vidare att ätstörningar och då i synnerhet Anorexia nervosa ofta associeras 

med tonårsflickor, men att det blir allt vanligare att individer i alla åldrar insjuknar.  

Erik H Erikson har utvecklat något som han kallar för utvecklingsfaser. En av de åtta 

faserna som ligger till grund för hans teori kallar han för ”Ungdomsåren”. Fasen som 
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man går igenom i tonåren, präglas av ett identitetssökande grundat i biologiska, 

sociala och kulturella förändringar individen genomgår. Under denna period utforskar 

man vilken roll man har, man försöker identifiera sig med idoler och det är vanligt att 

man jämför sig med kamrater. Osäkerheten kring vilka ideal och värderingar man bör 

förhålla sig till kan bli påtaglig, beroende på vad omgivningen ger för budskap. 

Erikson menar att utvecklingen är konfliktfylld - att kriser är oundvikliga och inte 

minst nödvändiga för en normal mognadsprocess (Havnesköld, 2009). Buhl (1993) 

har delat upp de som drabbas av ätstörningar i tre åldersgrupper. Den yngsta gruppen 

är mellan 9-15 år. De som drabbas i den åldern har bäst chans att bli friska då de ofta 

uppmärksammas tidigt. Den andra gruppen består av individer i åldrarna 15-20 år. 

Denna grupp utgör den största andelen av de som drabbas av ätstörningar och blir ofta 

mycket sjuk. Den tredje gruppen består av personer som insjuknar efter att de fyllt 25. 

De har ofta tidigare uppvisat ätstörningssymptom utan att dessa uppmärksammats och 

utvecklar ätstörningar av kronisk karaktär. 

I detta stycke lyfter jag det forskningen skriver om orsaken till att människor 

utvecklar ätstörningar. Den här delen ligger i stort till grund för min undersökning, 

där jag koncentrerar mig på riskfaktorer. De riskfaktorer jag avgränsar mig till är: 

interaktionsmönster i familjen; det samhälleliga värderingar; bantning; trauma; 

idrottsprestation; självkänsla; ålder och kontroll.  

2.3 Prevention av ätstörningar 
Antalet vetenskapliga studier om hälsofrämjande och prevention inom 

ätstörningsområdet har ökat. En genomgång av kunskapsöversikter åskådliggör dock 

att det finns ett behov av ytterligare forskning (Folkhälsoinstitutet, 1999). 

Ätstörningar, och då i synnerhet Anorexia nervosa, är som tidigare angivits den 

psykiatriska diagnosgrupp som uppvisat högst dödlighet. Risken för en för tidig död 

är enligt Folkhälsoinstitutets rapport (1999) tio gånger högre än hos en frisk person, 

och upp till trettio gånger högre under de första sjukdomsåren. Komplexiteten i 

orsaksbilden kring ätstörningar försvårar det förebyggande arbetet, och bekräftar 

därmed nödvändigheten med ökad kunskap om risk- och skyddsfaktorer (Swanberg, 

2004). Däremot finns en rapport framställd av Folkhälsoinstitutet (1999) som visar att 

information om ätstörningar till barn och ungdomar har en negativ effekt, att 

benägenheten att banta ökar när sjukdomen och dess konsekvenser uppmärksammats. 
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Därför anses det vara bättre att arbeta mer hälsofrämjande för att förebygga 

ätstörningar. Författarna skildrar fyra arbetsområden som är viktiga vid 

hälsofrämjande utveckling: stärka självkänslan; stärka relationer; stödja familjen; 

arbeta för bra skolmåltider. Med hälsofrämjande arbete menas att arbeta för barn och 

ungdomars välmående generellt (Folkhälsoinstitutet, 1999). Andra potentiella 

förklaringar till varför benägenheten till bantning ökat kan vara en avtäckning av 

tidigare mörkertal; att ungdomarna på grund av skuld- och skamkänslor inte vågat 

vara ärliga (Galant, 2000). Det kan enligt Galant (2000) även handla om att vissa inte 

varit medvetna om vad de lidit av; ett faktum som författaren anser motsäger 

Folkhälsoinstitutets teorier.   

Sjukdomens komplexitet medför uppenbara svårigheter att bedriva preventivt arbete. 

Folkhälsoinstitutets (1999) teori kring att information om ätstörningar i själva verket 

ökar bantningsbenägenheten visar att ytterligare kunskap kring riskfaktorer och 

varningssignaler krävs.  

2.4 Motion och idrott i relation till ätstörningar 
Skolämnet idrott och hälsa har en viktig roll vad gäller ungdomars attityd, synsätt och 

föreställning om kroppen. Meurling (2003) anser att det är tänkvärt att idrottsämnet 

tvingar alla individer i det svenska samhället att träda fram med sina kroppar och bli 

exponerade. Skolelever blir dessutom bedömda utifrån rådande normer och 

värderingar, inte bara i idrottshallen utan även i duschrummet. Detta sker i en känslig 

ålder som enligt författaren präglas av identitetssökande. I det västerländska samhället 

anses kroppsrörelse, utseende och stil utgöra viktiga aspekter av identiteten. Vidare 

skriver författaren att de hälsotips vi matas med idag betingar idén om idealkroppen. 

Kunskapsområden om kropp (anatomi) och träningslära utvecklas hela tiden för att 

människan ska förbättra den fysiska förmågan. Detta skapar en bild av att kroppen ska 

manipuleras och kontrolleras (Meurling, 2003).  

FoU (Informationsportalen för forskning och utveckling) har gett ut 

rapporten Ätstörningar, en kunskapsöversikt (2004); en sammanställning av forskning 

om ätstörningar i idrottssammanhang. Rapporten lyfter fram en undersökning som 

gjorts bland norska idrottseliten. De som ingick i undersökningen var 1 620 

elitidrottare och en kontrollgrupp på 1 696 personer. Utifrån diagnoskriterierna visade 

sig 10 procent av elitidrottarna ha ätstörningar, motsvarande 3,2 procent bland 
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kontrollgruppen. Av de elitidrottare som hade ätstörningar var 20 procent kvinnor och 

8 procent män. Två faktorer som rapporten belyser är kroppsfixering och 

prestationskrav. Författaren rapporterar att en grundorsak till att någon drabbas av 

anorexia är hög fysisk aktivitet i kombination med svårigheter att äta så mycket som 

kroppen behöver (Carlsson, 2004). 

De uppfattningar som finns om den ideala kroppen och de prestaionskrav som finns 

ökar benägenheten att idrotta och motionera. Forskningen belyser att ätstörningar är 

mer vanligt förekommande bland de som utövar elitidrott än bland övriga 

befolkningen.  

2.5 Könsrelaterade aspekter kring ätstörningar 
Svenska Psykiatriska Föreningen (2005) uppmärksammar ett bristande 

forskningsunderlag kring ätstörningar hos män, och poängterar att det är ett framsteg 

att nyare diagnoskriterier överhuvudtaget anger männen som en riskgrupp. 

Ätstörningar klassificeras enligt författarna som en kvinnosjukdom; ett faktum som 

resulterar i att män underdiagnostiserats, detta därför att män inte uppmärksammas i 

samma utsträckning. Hård fysisk träning kan hos både kvinnor och män, men i 

synnerhet män, bli tvångsmässig och medföra överdriven oro för kroppsform såväl 

som för somatiska sjukdomar. De menar även att symptombildens likheter är större än 

skillnaderna mellan män och kvinnor med ätstörningar (Svenska psykiatriska 

föreningen, 2005). En finsk studie beskriver könsrelaterade olikheter inom 

ätstörningsproblematiken och förklarar att pojkars kroppsuppfattning inte skiljer sig 

särskilt mycket från flickors när de är i tonåren, som är den period då ätstörningar 

oftast framträder. I undersökningen framkommer att nästan varannan flicka försöker 

kontrollera sin vikt med hjälp av ohälsosamma metoder.  Motsvarigheten hos pojkar 

var mellan en fjärdedel till hälften av antalet flickor (Hautala, 2007). En annan studie 

förklarar att pojkar och flickor har olika strategier för att förändra sina kroppar; 

flickor vill med hjälp av motion och mindre matintag se smalare ut medan pojkar 

önskar få mer muskelmassa utan att för den sakens skull öka i vikt (Lawrie, 2006). 

Det är viktigt att inte bortse från pojkarna, och att uppmärksamma likheter och 

skillnader vad gäller de olika könens störda förhållande till mat. Detta då man 

upptäckt att individer som upplevt likartade hälsoriskfaktorer – exempelvis rökning, 

oregelbundna måltider och dålig kommunikation med föräldrar – löper samma risk att 
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drabbas av ätstörningar oavsett kön (Hautala, 2007). 

En förklaring till att kvinnor är mer drabbade än män kan vara det patriarkaliska 

samhällets behov av att kuva och tukta kvinnor. Istället för att slåss för sina intressen 

och för sin självkänsla tar kvinnan kontroll över den egna kroppen. Meurling (2003) 

beskriver vidare att korsetten var ett plagg som symboliserade kvinnans underordnad; 

plagget begränsade kvinnans rörelsefrihet och var ett uppenbart sätt för männen att få 

yttre kontroll. Att kvinnors sociala och juridiska frihet ökade under 1900-talet 

resulterade i en förskjutning av den yttre kontrollen till en inre kontroll (Meurling, 

2003). 

Ur könsrelaterade aspekter kring ätstörningar koncentreras majoriteten av tidigare 

forskning till att tjejer är en mer drabbad grupp, samtidigt som det finns forskning 

som belyser att likheterna är större än skillnaderna kring utvecklingen av ätstörningar.  

3 Metod 

3.1 Procedur för intervju, urval och analys 
Den intervjumetod som upplevdes mest lämplig för denna studie var kvalitativ, 

semistrukturerad intervju. Den kvalitativa forskningsansatsen försöker tolka och 

förstå intervjupersonernas subjektiva upplevelser. Valet av semistrukturerad metod 

gjordes för att gynna intervjupersonernas utsikt att med egna ord berätta om sina 

erfarenheter, men ändå kunna inflika med följdfrågor för att få ett fullständigt svar på 

frågorna. Vid semistrukturerade intervjuer sammanställs en intervjuguide med relativt 

specifika frågor, i vilken ordning man väljer att ställa frågorna avgörs av forskaren 

(Bryman, 2002). Därför gjorde jag en intervjuguide som innehöll några omfattande 

frågor och följdfrågorna ställde jag utifrån det intervjupersonen berättade (Bryman, 

2002), se bilaga 1 för intervjuguide. Användandet av intervjuguide medför ökat 

utrymme för flexibilitet och lyhördhet, vilket passade bra i denna undersökning 

(Kvale, 2009). 

Vid analys av intervjuerna har jag använt mig av en reflexiv ansats, innebärande att 

ett fenomen studeras ur olika vinklar. Man låter tankar krocka; en process jag försökt 

utnyttja för att skapa kunskap (Thomsson, 2002). Jag har försökt få en insikt i hur 

olika riskfaktorer påverkat respondenterna. 
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Jag har använt mig av två urvalsmetoder för att kontakta respondenterna. Två 

personer valdes med hjälp av bekvämlighetsurval, det vill säga att personerna finns i 

mitt sociala nätverk (Bryman, 2002). De andra tre som valt att delta i studien har 

hittades via Anorexi-/ Bulimin-kontakt och ett forum på internet.  

3.2 Tillförlitlighet och etiska överväganden 
Om det kan finnas många olika sätt att se på den sociala verkligheten så blir 

trovärdigheten av forskarens rapport viktig för om den ska accepteras inom 

forskningen. För att denna undersökning ska vara tillförlitlig har jag i detalj beskrivit 

hur jag sökt data. För att intervjuerna ska ses som tillförlitliga har jag i ett enskilt 

kapitel beskrivit kortfattat hur länge intervjupersonerna varit sjuka, hur längesedan det 

var de blivit friska samt vilken behandling de har genomgått. Detta för att tillförsäkra 

intervjumaterialet trovärdighet, då ätstörningar i egenskap av psykisk sjukdom driver 

människan att tänja på sanningen för att skydda sig själv. För att läsaren ska veta vilka 

kriterier som ställs för att en ätstörning ska diagnostiseras har jag skrivit dessa i ett 

enskilt kapitel. Det krav jag har haft för att försäkra mig om att intervjupersonerna har 

haft ätstörningar är att de har blivit diagnostiserade och fått behandling. Att skapa 

tillförlitlighet i undersökningen innebär att man säkerställer att forskningen har utförts 

enligt de regler som finns, och att man rapporterar resultatet till de som varit delaktiga 

i undersökningen (Bryman, 2002). Intervjupersonerna är dagsläget friska och säger 

sig ha distans till problematiken. De som valt att ställa upp har utryckt att det för dem 

är viktigt att prata om ätstörningar och förmedla sina erfarenheter. Under planeringen 

av vilka som skulle delta i undersökningen har jag varit noga med att välja personer 

som känner sig bekväma med att berätta om sin sjukdom. Detta för att erhålla 

intervjupersonernas samtycke. Efter intervjuerna har jag frågat hur det känns och 

förklarat att de om de känner behov kan höra av sig, om vi exempelvis väckt känslor 

som var obehagliga. När jag har skrivit uppsatsen har jag varit noga med att 

intervjupersonernas identitet inte ska kunna avslöjas. Jag har därför inte gett 

personerna fiktiva namn i analysen, detta för att det inte ska gå att urskilja några 

detaljer om respondenterna. I denna studie är det inte relevant vem som har sagt vad 

utan vad som har berättats om riskfaktorerna. Konfidentialitet är viktigt för att 

intervjupersonerna ska känna sig trygga, samt för att situationen ska kännas bekväm 

att vara ärlig i (Kvale, 2009). Författaren beskriver även hur viktigt det är att verifiera 

den kunskap man fått ta del av. Mina intervjupersoner har alla blivit erbjudna att få ta 
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del av arbetet; detta för att det är viktigt att jag inte har missuppfattat någon, samt att 

de får ta del av vad undersökningen gav för resultat. 

4 Presentation av intervjupersoner och diagnoskriterier 
I denna undersökning har tre tjejer och två killar deltagit. Två av tjejerna och båda 

killarna har haft Anorexia nervosa, diagnoskriterierna är följande: 

·     Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och 

längd exempelvis viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre 

än 85 % av den förväntade eller att individen inte ökat i vikt trots att kroppen 

fortfarande växer. 

·     Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han 

eller hon är underviktig. 

·     Störd uppfattning avseende vikt eller form, en självkänsla som är starkt 

påverkande av vikt och kroppsform, förnekelse av situationens allvar. 

·     Amenorré hos menstruerande kvinnor, det vill säga att minst tre åtföljande 

menstruationsperioder uteblivit (Folkhälsoinstitutet, 1999, s. 9). 

En av tjejerna har haft hetsätstörningar, diagnoskriterierna för hetsätstörning är:  

·     Återkommande episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av: 

(1) Att personen äter under en avgränsad tid (t ex inom två timmar) en 

väsentligt större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under 

motsvarande tid och omständigheter. 

(2) Att personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden 

(t ex en känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur mycket 

man äter). 

·     Hetsätningsepisoderna är förknippade med minst tre av följande kännetecken: 

(1) Personen äter mycket snabbare än normalt. 

(2) Personen äter tills en obehaglig mättnadskänsla uppnåtts. 
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(3) Personen äter stora mängder mat utan att känna fysisk hunger. 

(4) Personen äter ensam på grund av förlägenhet över de stora matmängderna. 

(5) Personen känner sig äcklad av sig själv, nedstämd eller mycket skuldtyngd 

efter att ha hetsätit. 

·     Personen är tydligt plågad av hetsätandet. 

·     Hetsätningen förekommer i genomsnitt minst två dagari veckan under sex 

månaders tid (Folkhälsoinstitutet, 1999, s. 10). 

Första personen är en 23 år gammal tjej med två sjukdomsperioder av Anorexia 

nervosa bakom sig. Första insjuknandet skedde vid 12 - 13 års ålder, andra perioden 

inträffade när hon var 15 - 16 år gammal. Hon har varit frisk sedan hon var 19 år, 

efter att ha genomgått dagbehandling med hot om slutenvård och behandlingshem. 

Person nummer två är en kille som är 30 år. Han blev sjuk i Anorexia nervosa någon 

gång kring 10 års ålder. Tillfrisknandet kom successivt men symptomen försvann 

kring 12 års ålder. Den behandling han fick var kontinuerliga läkarbesök och terapi. 

Person nummer tre är en kvinna som är 38 år, hon började hetsäta någon gång i 

tonåren men det var först vid 25 års ålder hon började motionera ohälsosamt mycket. 

Vid 32 års ålder sökte hon hjälp eftersom hon mådde väldigt dåligt, hon fick 

dagbehandlig på en ätstörningsenhet. Person nummer fyra är en kille som är 39 år. 

Han blev sjuk i Anorexia nervosa när han var 24 år och var sjuk i två år. Hans 

behandling bestod av att han fick bo på ett behandlingshem i 1,5 år. Femte personen 

som har ställt upp på intervjuer är en tjej på 28 år. Hon blev sjuk i Anorexia nervosa 

när hon var 15 – 16 år och var sjuk till 19 års ålder. Även hon genomgick 

dagbehandlig på en ätstörningsenhet. 

5 Analys 
5.1 Disposition av analys 
Jag har valt att dela upp analysen i två delar: i första delen har jag koncentrerat mig på 

vilka riskfaktorer som framkommer i de fem individuella intervjuerna, och hur de tar 

sig uttryck för respektive respondent. I den andra delen ges exempel på om det finns 

likheter och/eller skillnader mellan respondenternas erfarenheter utifrån riskfaktorer. 
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De riskfaktorer analysen avgränsats till är erfarenheter utifrån riskfaktorerna kön, 

ålder, missnöje med vikt och kroppsform, känslor av otillräcklighet, brist på kontroll, 

dålig självkänsla, det västerländska samhällets ideal, trauma och familjemönster. 

Utifrån att redovisad forskning urskilja de som vanligast förekommande 

riskfaktorerna. 

5.2 Riskfaktorer som framkom i de fem individuella intervjuerna 

5.2.1 Ålder, brist på kontroll och västerländska samhällsideal 

Av de fem som deltog i undersökningen anser fyra att ålder var ytterst bidragande när 

de utvecklade ätstörningar. Två av intervjupersonerna beskriver hur de insjuknat 

redan vid 10 respektive 12 års ålder. En av tjejerna förklarar att hon var 16 år. Den 

fjärde personen kan inte uppge exakt ålder, då hon varit sjuk från tonåren fram till 32 

års ålder. Intervjupersonerna skildrar hur tonårstiden präglas av osäkerhet, oro och 

förändring, samt att man i den åldern kan uppleva känslor av maktlöshet; något som 

skildras i följande citat: 

”Jag försökte ta kontroll över någonting för jag hade ingen 

kontroll över situationen när jag var 12- 13, eller över min 

familjesituation, för att ta kontroll över någonting så tog jag 

kontroll över kroppen för det var de lättaste att ta kontroll 

över”. 

Hon fortsätter med följande beskrivning: 

”Man är ganska utsatt i åldern 12-13 när jag utvecklade 

ätstörningar första gången, det är då man ska hitta sig själv”. 

Galant (2000) bekräftar den sårbarhet ungdomsåren medför. Det är en tid då 

människor söker en identitet, vilket gör dem känsligare för samhällets ideal. Min 

reflektion efter att ha samtalat med intervjupersonerna är att det i tonåren finns en oro 

för framtiden, oro för vem man är, vem man vill vara, att man ska duga och vad 

framtiden kommer att medföra. Jag anser att denna typ av tankemönster reduceras i 

takt med stigande ålder, då livserfarenhet medför förståelse för vikten av det egna 

valet; att man själv måste ta ansvar för och skapa sin situation.  Erik H Erikson skriver 

om identitetssökande och lyfter betydelsen av de stora förändringar som sker med 
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individen. Han beskriver hur man söker sin identitet genom att försöka definiera sig 

med idoler och vänner, samt att det finns en osäkerhet kring vilka ideal man bör 

förhålla sig till (Havnesköld, 2009). Jag reflekterade över det faktum att kroppen 

genomgår stora förändringar. Skapar denna transformation panik kan drastiska 

åtgärder som exempelvis självsvält ses som ett naturligt sätt att förhindra växandet. 

Erik H Erikson menar att man i tonåren ofta eftersträvar identifikation gentemot 

idoler (Havnesköld, 2009). En av tjejerna förklarar vad hennes självsvält grundades i: 

”Jag tyckte att modeller var jättevackra, eller jag tyckte det 

var vackert att vara smal, och då försökte jag bli smal”. 

Ätstörningsproblematiken ökar på grund av ett växande intresse för kroppen, det kan 

handla om att eftersträva en idealvikt eller ett idealutseende, modepåverkan eller ett 

ökat träningsintresse (Buhl, 1993). Medias påverkan vad gäller den samhälleliga 

synen på ideal är stor, och vi matas med program som Top Model och Du är vad du 

äter. Åsikten att smala kroppar står för något vackert är enligt mig ingen onaturlig 

tanke, då det är detta budskap media förmedlar. Här ser jag tydligt hur viktigt det är 

att ungdomar har förebilder som är hälsosamma och som ger en representativ bild av 

att vara vuxen. Genom att exponera magra modeller som media gör idag, sänds enligt 

min uppfattning budskapet att de anser att den smala kroppen är vacker och 

eftersträvansvärd. Att media förmedlar att framgång, skönhet och lycka är förenat 

med en smal kropp driver individer mot att manipulera kroppen genom metoder som 

bantning, träning och plastikoperationer (Meurling, 2003). De som inte lyckas leva 

upp till idealen upplever ett djupt missnöje med den egna kroppen. Smalhetstrenden 

sägs ha startats av modellen Leslie Hornby. Leslie började vara verksam på 1960-talet 

och fick på grund av sin späda kroppsbyggnad smeknamnet Twiggy, som betyder 

”pinnig” (Meurling, 2003). En tjej beskriver att hon tror att tjejer har fler samhälleliga 

ideal att förhålla sig till än killar:  

”Det känns som att tjejer rent generellt har fler ideal att 

anpassa sig till än killar. Idealen kretsar kring att vara 

mager och duktig. Killar jämför sig också med varandra, 

men där handlar det mer om att vara muskulös. Jag menar, 

manliga modeller är ofta ganska vältränade medan tjejer är 

minimini. Så tror jag”. 
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Utifrån de ideal som den tjejen syftar till kan benägenheten att banta öka. 

Ätstörningar inleds ofta med försök att banta för att gå ned i vikt, bli vackrare eller 

som en reaktion på andras kommentarer gällande individens utseende, kroppsform, 

vikt eller idrottsprestation (Eriksson, 2001). Hur en kommentar kan påverka beskriver 

en av killarna på följande vis: 

”Jag var väldigt osäker, mådde dåligt och hade varken 

självkänsla eller självförtroende. Jag tänkte nog att om jag 

blir smal så blir jag lycklig. Då kommer jag nå alla mål. Jag 

såg väl ett samband mellan att vara rik och lycklig och att 

vara smal”. 

Citatet kan kopplas till reklamfilmen för Ladies på Östermalm. Det som sägs i 

reklamen stämmer väl överens med det som uttrycks i citatet. Uttalandet styrks även 

av Meurling (2003) som skriver att media sänder budskapet att framgång, skönhet och 

lycka är förenat med en smal kropp. Det är viktigt att fråga sig om man som tonåring 

kan förhålla sig kritisk till de budskap media förmedlar. En av tjejerna skildrar medias 

påverkan: 

“Jag var ju inne i en bubbla och trodde det var möjligt att bli 

så smal och fin som tjejerna i reklamfilmerna. Den fantasin 

hade man ju”. 

Tre personer uttrycker att avsaknaden av självkänsla var den absolut största orsaken 

till att de utvecklade ätstörningar. De berättar att de på grund av den låga självkänslan 

lätt påverkades av omgivningens kommentarer. En bidragande faktor till deras låga 

självkänsla kan vara att de inte lyckades leva upp till medias och samhällets ideal och 

därför upplevde ett missnöje med den egna kroppen (Meurling, 2003). Clinton och 

Norring (2002) skriver att 90 – 95 % av kvinnor i Sverige har en kroppsvikt som 

ligger över det ideal massmedia presenterar. Tron på att vikt är något vi väljer och kan 

kontrollera är en uppfattning människor har, de som inte når målet anses brista i 

självdisciplin. Clintons och Norrings (2002) koppling mellan övervikt och 

självdisciplin skulle enligt mig kunna resultera i sämre självförtroende hos de som 

inte lyckas kontrollera sin vikt. Medias roll för hur samhällsidealen ser ut är stor. För 

en individ som inte faller inom ramen för dessa ideal kan utanförskapskänslor 
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frambringas. Min uppfattning är att individer strävar efter att passa in i samhällets 

ramar och att de gör så gott de kan för att inte skilja sig från mängden.  

5.2.2 Idrott, motion och känslor av otillräcklighet 

En av tjejerna berättar att hennes ätstörning eskalerade då hon flyttade hemifrån och 

började skidgymnasiet. Hon beskriver hur hon oroade sig för att hennes prestationer 

inte skulle räcka till: 

”Attans, tänk om det inte kommer gå så bra som alla säger att 

det kommer göra. Man går ju på skidgymnasium och förväntas 

utvecklas. Jag tror jag började trixa med maten för att på så 

vis skapa en annan anledning till att det kanske inte skulle gå 

så bra som alla förväntade sig”. 

Hon beskriver vidare: 

“Med träningen och skidprestationen så är det så mycket 

annat som spelar in, du kan ju träna hur mycket som helst 

men det är inte säkert man blir bäst för det, du vet aldrig hur 

de andra presterar, jag tror att jag inte riktigt hade kontroll 

över hela min situation”. 

Tidigare forskning kring idrott och ätstörningar har visat att elitidrottare är 

överrepresenterade inom problematiken. Kroppsfixering och prestationskrav ökar 

risken för ätstörningar (Carlsson, 2004). Jag tänker att de höga krav som ställs då 

individer tävlar och tränar på elitnivå kan gå till överdrift. Folk glömmer bort att idrott 

är något som är roligt och det blir ett måste, speciellt ett måste att vara bäst. När jag 

samtalade med tjejen som gick skidgymnasiet så reflekterade jag över hur viktigt det 

var för henne att prestera bäst och att hon aldrig pratade om att göra det bästa utifrån 

egen förmåga. Jag anser att elitidrottare och tränare har ett ansvar att framhäva att det 

viktiga är att man deltar, inte att man vinner, för att sända ett hälsosamt 

budskap. Meurling (2003) skriver att kunskapsområden inom idrott hela tiden 

utvecklas mot att sträva efter att förbättra den fysiska förmågan vilket skapar en 

uppfattning om att kroppen ska kontrolleras och manipuleras. Jag anser att det som 

Meurling (2003) skriver är en av grunderna till den prestationsångesten som finns 
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inom idrott och motion. Även exponeringen av kroppen så som Meurling (2003) 

beskriver inom skolämnet idrott och hälsa kan påverka prestationsångesten. Där man 

även betygssätts utifrån sin fysiska förmåga. 

Alla de som har deltagit i undersökningen beskriver hur viktig motion var under deras 

sjukdomsperiod. En av tjejerna berättar att när hon mådde som sämst så tränade hon 

nästan dygnet runt, hon kompenserade det hon åt med motion. Så här beskriver en av 

killarna angående vilken roll motionen hade i hans sjukdomsbild: 

”Jag började springa och träna i samband med mitt 

insjuknande, och satte upp strafflistor; om jag åt något 

särskilt så var jag tvungen att motionera på ett visst sätt.”. 

Hård fysisk träning kan bli tvångsmässig och medföra överdriven oro för kroppsform 

(Svenska psykiatriska föreningen, 2005). Under samtalen med intervjupersonerna 

upplever jag att motion var ett effektivt sätt att förbränna det de hade ätit, även om det 

de ätit bara var gurka, tomat och isbergssallad. Motion blev något som var 

tvångsmässigt, men syftet med att motionera var att gå ner i vikt. Lawrie (2006) 

förklarar att pojkar och flickor har olika tillvägagångssätt för att förändra sina 

kroppar; flickor vill med hjälp av motion och mindre matintag se smalare ut 

medan pojkar önskar få mer muskelmassa utan att för den sakens skuld öka i vikt. 

Pojkars kroppsuppfattning skiljer sig inte särskilt mycket från flickors (Hautala, 

2007). En viktig upptäckt som gjorts är att individer som upplevt likartade 

riskfaktorer löper samma risk att drabbas av ätstörningar oavsett kön (Hautala, 2007). 

När man tittar på kön som en riskfaktor så finns det olika ansatser att utgå ifrån. Två 

av intervjupersonerna är killar som beskriver hur svårt det var att vara kille och ha en 

”tjej-sjukdom”. De uttrycker båda två att de tror att om de hade varit tjejer så hade 

nog omgivningen uppmärksammat problematiken i ett tidigare skede. Den ena killen 

berättar om hur jobbigt det var att bli behandlad på ett behandlingshem för tjejer, hur 

de andra som bodde där hackade på honom på grund av att han var den enda 

killen. Svenska psykiatriska föreningen (2005) påpekar att forskningen kring män och 

ätstörningar är bristfällig. De menar att symptombilden mellan killar och tjejer är mer 

lika än olika. Att det klassas som en ”kvinnosjukdom” resulterar i att män är 

underdiagnostiserade.  
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5.2.3 Kön 

Buhl (1993) lyfter riskfaktorer som framgång och konkurrens som orsaker till att 

individer utvecklar ätstörningar. Författaren anser att kvinnlig makt är mer kopplat till 

utseende än mäns makt. Mäns makt bekräftas mer utifrån aktivitet än hur mannen ser 

ut. Meurling (2003) skriver att män under många decennier har försökt kontrollera 

kvinnans yttre. Jag funderar på om Meurlings (2003) förklaring kan ligga till grund 

för den syn vi har på könsskillnaderna. En av tjejerna menade att kön inte alls var en 

bidragande faktor till varför hon blev sjuk. Hennes argument var att i hennes familj är 

de två barn, en tjej och en kille och båda syskonen har utvecklat ätstörningar. Hon 

menar att i deras familj kan föräldrarna haft en betydande roll till att de utvecklade 

ätstörningar. Men hon berättar också att det i hennes brors fall aldrig talades om 

behandling. Det enda åtgärd som vidtogs var att han blev avstängd från gymmet på 

skolan. Om man ser till det killarna i undersökningen berättade om att de tror att 

omgivningen hade uppmärksammat problemet tidigare, så kan man även här se att 

tjejer och killar med ätstörningar blir bemötta olika. Majoriteten av intervjupersonerna 

avfärdar könstillhörighet som en bidragande faktor. Det är intressant att en av 

tjejernas bror också har haft ätstörningar. Det är även viktigt att uppmärksamma hur 

de intervjuade killarna bekräftar att tjejer verkar uppmärksammas på ett annat sätt, 

vilket ju bekräftas ytterligare i det faktum att brodern fick ta del av helt andra åtgärder 

än sin syster. Det som framkommit i uppsatsen tyder enligt mig på att män bör 

uppmärksammas i större utsträckning inom ätstörningsproblematiken, då detta skulle 

underlätta för de som drabbas att få hjälp.  

5.2.4 Familjemönster och trauma 

Som angavs i stycket ovan berättade en av tjejerna att familjesituationen bidragit till 

att hon utvecklat ätstörningar. Hon kunde inte ge någon närmare beskrivning, men 

förklarade att det hade med föräldrarna att göra. Psykologiska faktorer som 

interaktionsmönster i familjen kan påverka utvecklingen av ätstörningar (Clinton & 

Norring, 2002). I familjer där föräldrarna inte har förmåga att lösa konflikter kan det 

förekomma att barnen på egen hand börjar avleda konflikten mellan föräldrarna, 

genom att producera egna problem som exempelvis att utveckla ätstörningar (Clinton 

& Norring, 2002). Jag tror att föräldrarna har en avgörande roll i en människas liv. 

Om inte föräldrarna har förmåga att möta barnens behov så kan ett stört förhållande 

utvecklas mellan barn och förälder. Jag upplever att dagens samhälle kräver att 
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yrkesverksamma ska spendera mer och mer tid på arbetet, vilket inte lämnar mycket 

tid över för familj och barn. Två av intervjupersonerna beskriver att föräldrarnas 

frånvaro underlättade möjligheten att kunna smyga med att de inte åt. Detta bekräftas 

av en av de andra intervjupersonerna som förklarar att när hon blev sjuk vid 16 års 

ålder så flyttade hon hemifrån och då kunde ingen ha koll på om hon åt eller inte åt. 

Föräldrarnas frånvaro kan medföra att barnets relation till dem blir otrygg. Detta 

skulle enligt mig kunna leda till att ungdomen svälter sig för att föräldrarna ska förstå 

att man inte mår bra.  

En av killarna berättar att när han var liten så gick han inte på lekis utan var hos 

morföräldrarna i stället. Han upplever att bristande interaktionstillfällen med andra 

barn bidrog till att han inte riktigt lärde sig hantera konflikter under sin barndom. 

Sedan berättar han att det skedde mycket förändringar då han blev sjuk: 

”Gamla släktingar började dö ifrån. Det blev väldigt mycket; 

man förlorade väldigt många på bara några år. Detta var 

nog en anledning till osäkerhet”. 

Här kan man se hur trauma påverkade hans osäkerhet. Clinton och Norring (2002) 

skriver att trauma kan vara en bidragande faktor då ätstörningar utvecklas. Känslan av 

att andra personer och omständigheter styr ens liv kan ge en upplevelse av 

maktlöshet. Det är enligt författarna inte ovanligt att barn som upplever trauman 

utvecklar ätproblem. Jag tycker att det blir tydligt i just detta fall. Då vi samtalade 

upplevde jag att det fanns en sorg över det som pågick i hans omgivning och att detta 

var svårt att hantera i den åldern han då var i. Han beskrev att han vuxit upp i en 

skyddad tillvaro med nära kontakt till släktingar. Min reflektion är att även om 

familjen av ren välvilja uppfostrar barn i en skyddad miljö så kan barnet få problem 

när de börjar skolan och måste klara sig på egen hand. Det är svårt att veta när man 

går från att vara bra föräldrar till att skydda barnen överdrivet mycket. I rapporten 

Goda exempel anges att en viktig del vid preventionsarbete mot ätstörningar är att 

erbjuda stöd till familjen (Folkhälsoinstitutet, 1999). Familjen har stor betydelse för 

ungdomars självkänsla. Jag anser att föräldrar har möjlighet att stärka sina barn i den 

utvecklig de genomgår. Min reflektion utifrån samtalen med intervjupersonerna är att 

det inte har varit föräldraförmågan som varit bristfällig utan frånvaro, att föräldrarna 

av olika anledningar inte haft möjlighet att finnas vid frukostbordet och 
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middagsbordet. 

  

5.3 Vilka likheter och/eller skillnader i intervjupersonernas 

erfarenheter kan urskiljas utifrån nämnda riskfaktorer 
Bland de som deltagit i studien är det killarna som beskriver hur mycket deras 

självkänsla påverkade att de blev sjuka. De berättar att de hade väldigt låg självkänsla 

och att de var lättpåverkade vad gäller omgivningens kommentarer. Båda beskriver att 

de exakt kommer ihåg när behovet av självsvält uppstod; att det var i samband med 

uttalanden som ”tänk på vad du äter” och ”börja röra på dig”. Av de som deltagit är 

det tre personer som nämner självkänsla som den ytterst bidragande riskfaktorn till att 

de utvecklade ätstörningar. Att det är två killar och en tjej anser jag är intressant 

utifrån att Meurling (2003) skriver att tjejer är mer benägna än killar att utveckla 

ätstörningar, för att tjejer anses ha lägre självkänsla än killar. Två av tjejerna i studien 

nämner inte självkänsla som en riskfaktor. Samma två tjejer kommer från familjer 

som anses vara övre medelklass, de tre som anser att självkänsla var en riskfaktor har 

sin bakgrund i arbetarklassfamiljer. Den stereotypa bilden av vem som insjuknar är en 

ung, västerländsk överklasstjej (Clinton & Norring, 2002), den bilden 

överensstämmer inte med just denna studie. De intervjupersoner som vuxit upp i 

familjer från övre medelklassen uttrycker vid flera tillfällen hur krav och 

förväntningar haft en negativ inverkan på sjukdomstillståndet. Den ena berättar att 

föräldrarna var tydliga med hur viktigt det var i deras kontext att vara ”duktig” i 

skolan. Den andra ställde höga krav på sig själv och var väldigt rädd för att göra folk i 

sin omgivning besvikna. De tre med ursprung i arbetarklassen kan inte relatera till 

detta. Det går inte att generalisera familjens roll då en individ drabbas av ätstörningar. 

Studien bekräftar ständigt att problematiken uppstår på individuell basis. Känslor av 

otillräcklighet är en riskfaktor som Clinton och Norring (2002) nämner. Min 

reflektion är att de två tjejerna som talar om krav och förväntningar upplevde känslor 

av otillräcklighet. En vilja att leva upp till föräldrarnas uttalade och outtalade 

förväntningar anser jag är förståeligt, speciellt eftersom att man har en uppfattning om 

att föräldrarna vill ens bästa. Föräldrarna har även en förebildsroll som gör att barnen 

ser upp till dem och strävar efter att vara som dem. 
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 Det finns ingen riskfaktor som samstämmer för alla fem intervjupersoner. Här ovan 

har jag belyst självkänsla, familjemönster, känslor av otillräcklighet och trauma, men 

ingen av dessa riskfaktorer kan sägas samstämma med respondenternas upplevelser. 

Den riskfaktor som tidigare forskning uppmärksammar och som även är den som 

majoriteten av respondenterna samstämmer med är ålder. Fyra av fem anser att ålder 

och då framförallt tonåren var en jobbig period som präglades av identitetssökande 

och oro för framtiden, det påverkade att de utvecklade ätstörningar. Men det är en av 

killarna som inte anser att ålder är en riskfaktor, han är den enda i studien som blev 

sjuk efter tonåren. Hans upplevelse är att ålder inte gör en person känsligare. Tidigare 

forskning har delat upp de som insjuknar i ätstörningar i tre grupper där de två största 

grupperna är mellan 9-20 år (Buhl, 1993), även detta går att urskilja i denna studie.  

En riskfaktor som alla respondenter har gemensamt är motion. Jag kan däremot inte 

urskilja att motion var en bidragande riskfaktor. Med det menar jag att respondenterna 

inte motionerade på ett ohälsosamt vis innan de blev sjuka, utan att det blev ett 

symptom av sjukdomen. En av tjejerna berättar att när hon mådde som sämst 

motionerade hon nästa dygnet runt, medan tjejen som gick skidgymnasium 

motionerade mindre när hon blev sjuk. Min reflektion gällande betydelsen av motion 

vid utvecklandet av ätstörningar är att det är ett symptom och inte en bidragande 

riskfaktor. Strävan mot att uppnå en idealbild får personer att tro att kroppen går att 

manipulera genom överdriven motion (Meurling, 2003).  

6 Diskussion 
Syftet med studien var att utifrån fem personers erfarenheter belysa vilka riskfaktorer 

som varit bidragande vid utvecklandet av ätstörningar. Jag har utifrån 

intervjumaterialet belyst de riskfaktorer som framkommit samt likheter och skillnader 

vad gäller respondenternas erfarenheter. Utifrån det respondenterna har delgett av sina 

erfarenheter anser jag att jag har replikerat tidigare forskning kring riskfaktorerna 

ålder, missnöje med vikt och kroppsform, känslor av otillräcklighet, brist på kontroll, 

dålig självkänsla, det västerländska samhällets ideal, trauma och familjemönster. De 

riskfaktorer som går att urskilja tydligast är ålder och självkänsla. Motion visade sig 

vara mer av ett symptom i denna studie. Den riskfaktor som tidigare forskning nämnt 

som inte överensstämmer med denna studie är kön, och då att tjejer är mer känsliga 

för att utveckla ätstörningar. Däremot kan jag se tendenser till att respondenterna 
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upplever att bemötandet gentemot killar skiljer sig från bemötandet gentemot tjejer. 

De berättar att killar till viss del inte uppmärksammas i samma utsträckning som 

tjejer. Det framgår tydligt att teorin om att de som drabbas av ätstörningar är en 

heterogen grupp överensstämmer med denna uppsats. Det finns vissa faktorer 

respondenterna har gemensamt men skillnaderna är många fler. Hur sjukdomen har 

utvecklats och vilka faktorer som varit bidragande skiljer sig i dessa fall.  

Utmaningar med att genomföra denna studie har varit att hitta tillräckligt med 

forskning som nämner just riskfaktorerna kön, ålder, missnöje med vikt och 

kroppsform, känslor av otillräcklighet, brist på kontroll, dålig självkänsla, det 

västerländska samhällets ideal, trauma och familjemönster. Den mesta forskningen 

kring ätstörningar är inriktad mot behandling, vilken gjorde den mindre användbar då 

syftet med studien var att se de riskfaktorer som bidrar till att individerna var mer 

känsliga för att utveckla ätstörningar.  

Att komma i kontakt med personer med tid och möjlighet som att ställa upp på 

intervju har varit lite besvärligt, och då i synnerhet att hitta en tid som passar 

respondenterna. Att använda semistrukturerade intervjuer upplevde jag som en bra 

metod för att få svar på mina frågor, därför att intervjumetoden då den ger ett 

utrymme för flexibilitet vilket har behövts i intervjuerna.  

Jag har sett vissa tendenser till att respondenterna har svårt att minnas det tidiga 

skedet i sjukdomen. Jag har försökt reflektera över vad det kan bero på, och det jag 

har kommit fram till är att sjukdomen är så komplex och att det i inledningsskedet 

finns en viss förnekelse. Den uppfattningen jag får är att i inledningsskedet så är det 

ett medvetet val att banta eller överdriva motion, av olika skäl. De skäl som 

respondenterna delgett har varit att gå ner i vikt, men även att visa för omvärlden att 

”jag mår inte bra”. Men någonstans övergår det till en viss mani och de destruktiva 

tankarna tar över. Däremot är studier av detta slag viktiga för att ge oss en inblick i 

vad som påverkar en människa när de drabbas av ätstörningar   

Slutligen anser jag att en genusneutral ansats behövs i ett samhälle som är på väg att 

bli mer genusneutralt, med detta menar jag att det är viktigt att förstå att även killar 

behöver uppmärksammas. Även om denna studie inte är generaliserbar så anser jag att 

vi bör ta lärdom av respondenternas erfarenheter, samt ha en kritisk inställning till 
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vilka ideal samhället förmedlar. Min reflektion är att respondenterna var väldigt 

påverkade av samhällets ideal. Mer forskning kring medias påverkan på tonåringar 

som drabbas av ätstörningar skulle kunna öka inblicken i problematiken. En annan 

fråga som har väckts hos mig under arbetets gång är huruvida riskfaktorerna skulle 

skilja sig om intervjupersonerna hade haft ätstörningar men inte blivit behandlade för 

det.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

• Hur gammal var du när du blev sjuk? Signaler?  

• Vad kommer du från för bakgrund? Familj? 

• Vad tror du var anledningen till att just du utvecklade ätstörningar? 

• Hade du önskat att omgivningen hade hanterat problemet på något annat sätt? 

• Hade det gått att undvika? 

• Anser du att du är frisk från ätstörningar? 

• Vilken typ av ätstörningar? 

 

Kön, ålder, självkänsla, motion, känslor av otillräcklighet, brist på kontroll, missnöje 

med vikt och kroppsform, västerländska samhällets ideal, trauma och dysfunktionella 

familjemönster 

 


