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Syftet med föreliggande uppsats är att uppnå förståelse för unga kvinnors 
relationer till mat och ätande, samt att finna troliga teoretiska förklaringar 
till detta förhållande. Det empiriska materialet utgår ifrån sex kvalitativa 
intervjuer med flickor mellan femton och nitton år, samt en kvantitativ 
undersökning vilken innefattar drygt sextio informanter.  
         Resultatet av det empiriska materialet visar att respondenterna i 
huvudsak uppfattar mat positivt, men att den samtidigt i varierande 
utsträckning kan ge upphov till negativa och paradoxala känslor. Att äta 
ger upphov till känslor av njutning och avkoppling, men kan samtidigt 
leda till att man känner ånger och skuldkänslor, samt att den egna 
självuppfattningen påverkas negativt.  
         Respondenterna uppger att den primära motivationen till att avstå 
ifrån mat med högt innehåll av socker eller fett är att de är rädda för att gå 
upp i vikt, känna ångest eller få sänkt självrespekt, medan det som 
motiverar till att äta är att det ger dem känslor av välbehag, samt dämpar 
känslor av stress eller oro.  
         Respondenterna uppger att de tror att det är mycket vanligt att unga 
tjejer har ett komplicerat förhållande till mat och ätande, samt att man vill 
banta för att bli smalare. Slutligen upplever respondenterna att deras 
förhållande till mat och ätande influeras av media, men att det också 
påverkas av den kultur som råder i den egna umgängeskretsen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

”Det är svårt att sova när det värker i magen. Hon trycker kudden 
mot magen så hårt hon kan. Hon pressar ihop ögonen och 
munnen, försöker stänga igen sig helt och hållet. Ibland rinner 
det ändå över. Hon kan inte hjälpa att hon grinar. Det är som ett 
stort hål i henne. Girigt fantiserar hon om mat, om att få äta. Mat 
är underbart. Mat är farligt. Ett gränslöst begär och ett gränslöst 
hot. Hon smyger ut i badrummet och dricker vatten för att dämpa 
det onda. För att fylla magen med nåt. Små små klunkar tar hon 
för att inte vidga mag-säcken. (…) Hungern är en svidande, rund 
smärta som inifrån magen vidgar sig åt alla håll i kroppen, slår ut 
som en sur, blöt, dovt purpurfärgad blomma”. 
  
ur Jonas Gardells tonårsskildring Ett ufo gör entré 
(2001:125) 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Syfte och problemformulering 

Intentionen med föreliggande uppsats är att skapa förståelse för unga kvinnors förhållande till 

mat och ätande, samt att finna möjliga och troliga förklaringar till detta förhållande. Uppsatsens 

sociologiska problematik kretsar kring hur en negativ eller destruktiv hållning gentemot mat och 

ätande uppkommer och utvecklas, hur detta kan förstås utifrån feministiska teorier om patriarkal 

kontroll av kvinnan, samt hur dessa kontrollmekanismer internaliseras av de unga kvinnorna 

själva. Rent implicit kommer vi även att försöka belysa hur samhälleliga förhållanden reduceras 

till individens problem. 

 

Redan sedan tidigare hade vi en idé om att vi på ett eller annat sätt ville inrikta vår uppsats på 

området kring mat och ätande, men visste då inte riktigt på vilket sätt. Allt eftersom växte dock 

idén om att rikta in uppsatsen på unga kvinnor och flickors förhållande till området fram, då vi 

kände att vi i och med detta hittat ett väl genomförbart upplägg som också gav oss möjlighet till 

att koncentrera uppsatsen kring en intressant problematik.  

En av anledningarna till att vi känner att det är viktigt att lyfta fram ämnet är att 

vi upplever att problematiken kring samhällets förhållande till mat och ätande många gånger inte 

får den uppmärksamhet den förtjänar. Många teoretiker inom ämnet, exempelvis Pipher 

(1994:205), menar att vi är så vana vid att unga kvinnor har ett negativt och konfliktfyllt för-

hållande till mat och till den egna kroppen, att vi inte längre betraktar detta som någonting 

onormalt utan närmast ser det som en mer eller mindre naturlig del av vad det innebär att vara 

ung kvinna. Även inom den traditionella psykiatrin brukar störda ätbeteenden börja betraktas 

som anmärkningsvärda först då de manifesterar sig i form av regelrätta ätstörningar, och man har 

inte ägnat någon större uppmärksamhet åt hur ”vanliga” unga kvinnors förhållande till området 

mat och ätande ser ut eller hur detta kan förstås ut ett psykologiskt perspektiv (Frost 2001) 

Samtidigt betraktas ätstörningar såväl av den traditionella psykiatrin som av samhället ofta som 

individens problem snarare än som ett symptom på en djupare samhällelig problematik, vilket 

naturligtvis medför att denna problematik förblir mer eller mindre osynlig. (ibid.) 
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Vi vill med hjälp av föreliggande uppsats kritisera den etablerade uppfattningen 

att ett stört förhållande till mat och ätande skulle vara allvarligt och värt att uppmärksamma först 

då detta utvecklas till regelrätta ätstörningar, samt ifrågasätta uppfattningen om ätstörningar som 

isolerade och individuella problem utan stark samhällelig förankring. Vi anser alltså att de mer 

vanligt förekommande formerna av störda förhållanden och de patologiserade formerna bör ses 

som olika grader av samma problematik, och att synen på ätstörningar som isolerade problem 

relaterade till individens förhöjda mottaglighet inte bara är felaktig, utan att den också skapar 

felaktiga uppfattningar om hur störda ätbeteenden uppkommer och manifesterar sig. 

Syftet med uppsatsen är alltså inte i första hand att fokusera på de mer extrema 

yttringarna av de paradoxala eller negativa diskurser som omger samhällets förhållande till mat 

och ätande, såsom ätstörningar eller grav övervikt, utan att förstå hur dessa paradoxala och ofta 

destruktiva budskap påverkar ”vanliga” unga kvinnor. Vi utgår följaktligen ifrån att det sannolikt 

är så att de flesta människor som utvecklar ett negativt, komplicerat och/eller destruktivt förhåll-

ande till mat och ätande aldrig drabbas av en regelrätt ätstörning eller andra dramatiska uttryck 

av detta, utan istället lever med sina problem i tysthet utan att dessa någonsin får varken det egna 

eller omvärldens erkännande.  

 

Syftet med uppsatsen kan alltså sammanfattas som att vi vill få en ökad förståelse för hur unga 

kvinnors förhållande till mat och ätande ser ut samt att finna möjliga och troliga förklaringar till 

detta förhållandes uppkomst och orsaker. Vi vill också få en ökad förståelse för vilka 

motivationer och drivkrafter som får våra respondenter att handla som de gör i relation till 

området mat och ätande, samt lyfta fram våra respondenter som exempel på hur unga kvinnor 

använder sig av olika strategier och motstrategier för att hantera sin relation med området. Den 

frågeställning vi vill besvara i föreliggande uppsats är följaktligen: 

 

• Hur kan vi förstå unga kvinnors förhållande till mat och ätande? 

 
Genom denna frågeställning hoppas vi alltså kunna få en uppfattning om hur unga kvinnor 

relaterar till mat och ätande, samt hur de ser på sitt eget handlande i förhållande till samhällets 

ideal och rådande diskurser kring ämnet.  
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En av riskerna med att allt för enahanda fokusera på unga tjejer som passiva offer för hårda 

samhälleliga förhållanden kan vara att man omedvetet reproducerar eller förstärker bilden av den 

unga kvinnan som lättpåverkad, labil och känslomässigt svag. En ambition vi har med uppsatsen 

är därför att i möjligaste mån försöka se respondenterna som aktiva subjekt vilka på grundval av 

olika motivationer gör olika val och prioriteringar samt använder sig av olika strategier och 

motstrategier för att hantera de samhälleliga strukturer de lever i.  

1.2 Tidigare forskning 

Även om vi under skrivandet av vår uppsats inte har haft några direkta svårigheter att finna 

användbar litteratur, har vi fått uppfattningen att de titlar vilka tar upp mat och ätande ur en 

psykologisk, sociologisk eller samhällsvetenskaplig vinkel i första hand finns koncentrerade 

kring vissa områden, medan det finns något färre publikationer rörande andra. Majoriteten av de 

titlar vi funnit vilka inriktar sig på paradoxala och destruktiva förhållanden kring mat och ätande 

fokuserar i första hand på ätstörningar, och endast i mindre omfattning på de samhälleliga 

mekanismer som skapar detta förhållande eller hur det internaliseras. Mycket av den tidigare 

forskning vi funnit som verkligen tar upp dessa aspekter har ett feministiskt perspektiv där syftet 

i första hand uppehåller sig kring att förklara kvinnors förhållande till mat och ätande utifrån 

deras roll som just kvinnor. 

1.3 Preciseringar 

Vad som egentligen menas med termen ”ung kvinna” kan naturligtvis diskuteras. Då vårt 

empiriska material bygger på intervjuer med flickor i tonåren, syftar användandet av termen i 

samband med det empiriska materialet i första hand på denna grupp, medan den i övriga 

sammanhang kan ses ur en mer allmän synvinkel. 

Vad som kan vara något svårare att definiera är vad som egentligen menas med 

att ha ett komplicerat eller paradoxalt förhållande till mat och ätande. Människor har naturligtvis 

olika uppfattningar om när en situation är besvärlig, och den subjektiva upplevelsen av detta är 

också relativ utifrån de tidigare erfarenheter och referenser man har. En användbar definition kan 

därför vara att förhållandet kan sägas vara problematiskt då de negativa känslorna och tankarna 

som uppkommer i samband med mat och ätande (såsom känslor av skuld, ånger eller rädsla) 

överskuggar de positiva aspekterna på ett sådant sätt att detta i någon grad hindrar henne ifrån att 

njuta av att äta.  
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2. BAKGRUND  
 

Att äta är ett av de viktigaste och mest grundläggande behov vi människor har. Driften att 

tillfredställa vårt näringsbehov är en av våra starkaste biologiska drifter, och utan tillräcklig föda 

kan vi inte växa eller utvecklas, och i slutändan heller inte överleva. Att äta tillfredställer inte 

bara våra behov fysiskt genom att tillföra vår kropp näringsämnen och ny energi, utan tillfred-

ställer oss även psykologiskt genom att stimulera våra sinnen och ge oss lustkänslor  

(Manton 1999).  

Mat och ätande uppbär i alla kulturer ett stort socialt och kulturellt symbolvärde, 

och vad vi äter och de former vi gör det under säger mycket om vår kulturella, sociala och 

klassmässiga tillhörighet. Måltiden markerar social samhörighet och avgränsar vår egna sociala 

sfär ifrån andras, på så sätt att vi vanligtvis inte äter tillsammans med vem som helst utan 

tillsammans med människor vi känner eller på annat sätt är sammanhörande med, och att tillreda 

och bjuda på en måltid är en symbolbärande handling som symboliserar omtanke, praktisk 

omsorg och vilja att tillgodose andra människors behov (ibid.). 

Vi förknippar mycket intimt mat med olika känslor, och vi tillägnar oss under 

socialisationsprocessen ett mycket komplext sortiment av känslomässiga associationer kopplade 

till mat och ätande. (ibid.) Under de första åren i vårt liv förhåller vi oss vanligtvis på ett mycket 

avslappnat och naturligt sätt till ämnet, vi äter för att mätta vår hunger och för att vi tycker att det 

är gott, och däremellan reflekterar vi inte speciellt mycket över saken. Med tiden laddas vårt 

förhållande till mat och ätande emellertid med en mängd andra känslor och associationer, och vi 

börjar uppfatta viss mat som en positiv belöning och annan som ett nödvändigt ont som vi endast 

med största motvilja stoppar i oss. (Meurling 2003:86) 

Allt eftersom vi blir äldre och i allt högre grad börjar interagera med samhället 

blir vi också allt mer påverkade av andra uppfattningar och budskap kring mat, vilka många 

gånger står i kontrast med de uppfattningar vi redan har. Vi lär oss att en smal kropp är mer 

eftersträvansvärd än en rund, och vi konfronteras med faktumet att vi inte längre lika obekymrat 

kan stoppa i oss det vi har lust till. Söt och kaloririk mat blir inte längre bara en källa till njutning 

och välbehag utan också till något ont som hotar att dra ned oss i moraliskt fördärv, och på en 

och samma gång både lockas och skräms vi av den förförelse den utgör. 
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 Vårt förhållande till mat blir alltså kluvet, och då speciellt till söt, fet och kaloririk mat. Å ena 

sidan symboliserar denna fysisk och känslomässig näring, social gemenskap och tillgång till tröst 

och njutning, medan den å andra sidan utgör ett förföriskt hot som försöker få en på fall och som 

därför i varje stund måste stås emot. (ibid.) 

 

Vi kan överallt se exempel på att vårt förhållande till mat och ätande under de senaste decenn-

ierna blivit mer komplicerat och allt mer uttalat negativt, och att det är flickor och kvinnor som 

tycks vara värst drabbade (Meurling 2003). Samtidigt som västvärlden upplever den största 

hälsotrenden någonsin är antalet personer med övervikt rekordstort, och utvecklingen visar inga 

tecken på att sakta ner. (ibid.) Även antalet personer vilka drabbas av ätstörningar tycks öka, dels 

bland tonårsflickor och unga kvinnor, men också inom grupper som tidigare inte kopplats 

samman med ätstörningar såsom män och äldre kvinnor. Det finns även rapporter om allvarliga 

ätstörningar bland barn som ännu inte nått puberteten, något som tidigare varit praktiskt taget 

okänt. (Buhl 1994)  

Det tycks alltså vara så att större delen av den fetmaepidemi och den ökade 

förekomsten av ätstörningar som västvärlden just nu upplever har utvecklats parallellt med 

antalet dietråd och en allt större hälsomedvetenhet. Dessa tecken på att samhällets förhållande till 

mat och ätande kan sägas vara allt annat än okomplicerat och naturligt beror i stor utsträckning 

på att mat i det moderna västerländska samhället inte längre är en bristvara, och svält inte längre 

en reell risk. Istället finns mat av alla sorter i obegränsade mängder, och vi kan äta precis vad 

som helst när som helst. Detta gör naturligtvis att också vårt förhållande till mat ser annorlunda 

ut, och att vi i första hand inte längre kopplar samman mat med biologiska behov utan istället 

utvecklar en rad andra associationer kring denna. (Meurling 2003) 

 

Olika aspekter av problematiken kring mat och ätande har under de senaste decennierna allt mer 

blivit föremål för uppmärksamhet i media, vilket inte tycks betyda att man speciellt ofta tar ett 

helhetsgrepp runt vårt kluvna förhållande till ämnet eller de konsekvenser detta får. Många 

kvälls- och veckotidningar blandar istället utan närmare reflektion bantningstips inför bikini-

säsongen med recept på smörbakelser och artiklar där det uttrycks oro och förundran över att 

unga kvinnor har en så negativ inställning till sina egna kroppar. Ett sätt att exemplifiera det 

kluvna förhållandet till mat och ätande är att göra en snabb analys av medierapporteringen i 
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ämnet, där man kan säga att man kan urskilja två huvudströmningar kring vårt förhållande kring 

mat och ätande.  

Med jämna mellanrum nås vi av larmrapporter om unga kvinnors allt mer 

negativa förhållande till den egna kroppen, ofta i samband med rapporter om ”lavinartade” 

ökningar av ätstörningar eller bantningsbeteenden. Ökningen av störda ätbeteenden och negativa 

känslor inför den egna kroppen brukar förklaras som ett resultat av dålig självkänsla, och lös-

ningen föreslås följaktligen bestå i att unga tjejer skall ”skaffa” en bättre sådan. Parallellt med 

detta matas vi med redogörelser om våra allt mer moraliskt klandervärda matvanor och brist på 

motion tillsammans med diverse expertråd om hur vi skall ta kontroll över våra begär och 

äntligen kunna få den slanka kropp som skall göra oss lyckliga. Tevens programtablå innehåller 

ett flertal serier där lata, begärstyrda och allmänt moraliskt förtappade människor skall ryckas 

upp ur soffan och underkastas en strikt reglerad kost och hårda träningsprogram, för att i slutet 

av det hela delge tittarna om hur deras liv drastiskt förändrats till det bättre på ett sätt som de 

aldrig kunnat föreställa sig. Budskapet är tydligt; det är din brist på moral och karaktär som står i 

vägen för din lyckliga och slanka framtid.  

Antalet mediala artiklar, reportage och andra publikationer som antingen tar upp 

frågor kring hur unga kvinnor påverkas av samhälleliga ideal eller som uppehåller sig kring 

hälsorelaterade (läs: bantnings- och  träningsrelaterade) aspekter är alltså digert, men antalet 

publikationer som tar ett gemensamt grepp om problematiken och vilkas syfte är att ifrågasätta 

effekten av de paradoxala budskap som levereras kan i sammanhanget sägas vara försvinnande 

litet. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Då vi vid ett flertal tillfällen i uppsatsen återkommer till ett antal begrepp vilka har betydelse för 

det resonemang som förs, kan det här vara på sin plats att tydliggöra betydelsen av dessa. 

 

BMI betyder Body Mass Index, och är en metod för att på matematisk väg räkna ut hur en 

persons kroppsvikt förhåller sig till längden. Formeln för BMI är kroppsvikten delat i längden i 

kvadrat, vilket betyder att om en person exempelvis är 1.70 m lång och väger 65 kilo blir BMI-

värdet 22, 49. Ett BMI mellan 20 och 25 räknas som normalvikt (red. Merling 2003:73). 



 7 

Ätstörning är ett samlingsnamn för ett antal tillstånd vilka samtliga karaktäriseras av ett stört 

förhållande till mat, och där den egna kroppen får en oproportionerligt stor betydelse för den 

egna självuppfattningen. Till kategorin ätstörningar räknas anorexia nervosa (anorexi), bulimia 

nervosa (bulimi) samt ätstörning utan närmare specifikation vilket också kallas atypisk 

ätstörning. 

Anorexia nervosa innebär avsiktlig självsvält, och utmärks enligt DSM-IV-

manualen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders, fjärde upplagan, American 

Psychiatric Association 1994) av en djupgående rädsla för att gå upp i vikt, störd kroppsupp-

fattning, onormalt låg kroppsvikt samt för kvinnor utebliven eller oregelbunden menstruation 

(Meurling 2003:129). Sjukdomen börjar ofta under en period av bantning, då personen till följd 

av inbillad eller verklig övervikt genom minskat kaloriintag försöker minska sin vikt. Trots att 

detta företag ofta visar sig framgångsrikt blir personen inte nöjd, utan försöker istället på olika 

sätt uppnå ännu större viktminskning. Hon börjar visa prov på störd kroppsuppfattning, vilket 

resulterar i att kroppen upplevs som mycket rundare och större än vad den är. Anorektikern väger 

sig ideligen, ofta flera gånger om dagen, och hon är ständigt upptagen med att se och känna efter 

om kroppen är smal nog. Symtomen kan komma mycket plötsligt med dramatisk viktnedgång, 

eller komma smygande över tid. Till följd av viktfobin fixeras uppmärksamheten vid vikt och 

kalorivärden, och andra aspekter i tillvaron framstår som mindre intressanta. Anorektikern 

reducerar sitt liv till att gälla en enda fråga, vikten, och hon har en ständig inre övertygelse om att 

bara hon kan gå ner ett par kilo till i vikt så kommer allt annat i livet att lösa sig och hon kommer 

äntligen att bli lycklig. 

Man beräknar att ungefär nio av tio av alla anorektiker är kvinnor, och att 

sjukdomen förekommer hos ungefär en kvinna av hundra mellan 13 och 30 år. Prognosen för 

anorexia nervosa är i hög grad beroende av personens ålder samt hur länge symtomen har 

funnits. Yngre personer som endast har haft sina symtom under en kortare tid (mindre än ca 6-12 

månader) tycks ha den bästa prognosen överlag, och det är även inom denna grupp man ser att 

flest personer tillfrisknar spontant, d.v.s. utan behandling (Buhl 1994)  

Bulimia nervosa betyder ungefär ”nervös omättlighet”, och utmärks av 

tvångsmässiga hetsätningsanfall som följs av olika åtgärder för att göra sig kvitt maten man ätit. 

Enligt DSM-IV-manualen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders, fjärde 

upplagan, American Psychiatric Association 1994) innehåller diagnosen återkommande 
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hetsätningsanfall av onormala mängder mat med efterföljande kompensatoriska beteenden såsom 

framprovocerade kräkningar, överdriven motion och missbruk av laxermedel eller diuretika, 

samt att dessa beteenden ska ha ägt rum minst i genomsnitt två gånger i veckan i tre månaders 

tid. Diagnosen innefattar även att självkänslan på samma sätt som hos en anorektiker är 

överdrivet sammankopplad med kroppsuppfattningen. (Meurling 1999:130) 

Bulimikern kan på en och samma gång ses som både anorektikerns motsats och 

som hennes likasinnade. Precis som anorektikern har bulimikern ett djupt stört förhållande till 

mat och ätande, och hennes självuppskattning hänger på ett onormalt sätt samman med hennes 

uppfattning av den egna kroppen, men där anorektikern lyckas upprätthålla en rigorös disciplin 

har bulimikern fullkomligt tappat kontrollen. Bulimikern har inte bara ett stört förhållande till 

mat och ätande, utan också till sina egna känslor, eftersom hon ofta tror att alla känslor är hunger 

och att alla behov kan mättas med mat. (Buhl 1994) 

Sjukdomen uppstår så gott som alltid i samband med att man försöker banta. 

Många personer som senare drabbas av bulimi är också till en början framgångsrika när det 

gäller att gå ner i vikt, men istället för att som anorektikern fastna i en cirkel av allt hårdare 

självkontroll blir begäret efter mat för bulimikern efter hand så stort att de inte klarar att stå emot 

det. (Buhl 1994) Vissa patienter som ursprungligen lider av anorexi utvecklar på samma sätt 

istället bulimiska symptom med tiden, eftersom de helt enkelt inte orkar med att svälta (ibid.). 

Bulimi är liksom anorexi betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Man beräknar att ungefär 

två av hundra flickor och kvinnor i åldrarna 13 till 30 år lider av bulimi, vilket innebär att bulimi 

är ungefär dubbelt så vanligt som anorexi och även den vanligaste ätstörningen.  

Atypisk ätstörning innebär att en person lider av störningar som är allvarliga 

nog för att betraktas som psykiatriskt riskabla, men som ändå inte motsvarar de formella 

kriterierna för anorexia nervosa eller bulimia nervosa. En person kan till exempel ha flera av 

symptomen på anorexi, men inte i sådan grad att vikten blir så låg som 85% av den förväntade, 

eller så kan personen hetsäta men bara vid enstaka tillfällen. DSM-IV-manualen (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental disorders, fjärde upplagan, American Psychiatric Association 1994) 

sammanfattar dessa tillstånd under benämningen UNS, det vill säga ätstörningar utan närmare 

specifikation (Buhl 1994). 
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3. METOD 
 

3.1 Metodval 

Det empiriska materialet i föreliggande uppsats utgörs en enkätundersökning bestående av drygt 

sextio enkäter, samt av sex kvalitativa intervjuer med gymnasieflickor i åldrarna femton till 

nitton år. Syftet med enkäten är först och främst att på ett metodologiskt riktigt sätt belägga 

några av de premisser vi utgår ifrån i uppsatsen, samt att få en mer generell inblick i hur unga 

kvinnor förhåller sig till mat och ätande. Enkätundersökningen och de möten som uppstod i och 

med genomförandet av denna utgjorde även underlag för att kunna rekrytera respondenter. Dessa 

valdes utifrån visat intresse, och inga åtskillnader gjordes utifrån hur de svar informanterna 

lämnat på enkäten. 

Då vi är ute efter att uppnå en förståelse för hur unga kvinnor förhåller sig till 

mat och ätande, förefaller de kvalitativa intervjuerna som det bästa sättet att tillägna oss denna 

kunskap. Kvale (1997) menar att kvalitativa intervjun är den överlägset bästa metoden när det 

gäller att ta del av en annan människas erfarenheter och dennes vardagsvärld, samt att den 

kvalitativa intervjun ger respondenten en unik möjlighet att från sitt eget perspektiv förmedla sin 

egen situation.  

 

Vid tolkningen av vårt empiriska material kommer vi att använda oss av en hermeneutisk ansats, 

då vi anser att materialet på grund av sin kvalitativa form och komplexa konfiguration lämpar sig 

för en sådan tolkning. Hermeneutik kan förstås som en tolkningslära, där helheten av det som 

analyseras tolkas utifrån de delar som utgör helheten, och där delarna i sin tur tolkas utifrån den 

helhet de utgör, vilket brukar benämnas den hermeneutiska cirkeln. Enligt den hermeneutiska 

modellen framträder också en mening bara i en kontext, och kan därför endast förstås utifrån 

detta sammanhang då den kan sägas sakna betydelse i sig själv. (Widerberg 2002:26) Slutligen 

innebär tolkningen av kvalitativa data alltid att materialet så att säga genomgår två omgångar av 

tolkning, då respondenten först själv väljer hur och vad hon ska förmedla av sina upplevelser, 

varpå det blir forskarens uppgift att tyda det stoff man samlat på sig. Detta brukar således 

benämnas dubbel hermeneutik.  
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3.2 Förförståelse och etik 

3.2.1 Förförståelse 

För att på ett metodologiskt riktigt sätt kunna genomföra en forskningsstudie vilken i möjligaste 

mån är opartisk är det viktigt att man som forskare noga redovisar och intar en kritisk hållning 

gentemot sin egen uppfattning om hur fenomenet man studerar är beskaffat, d.v.s. den egna 

förförståelsen (Gilje & Grimen 2004) De flesta metodologiska teorier menar att det är omöjligt 

att som forskare inte färgas av sin egen uppfattning om omvärldens natur, eftersom det är denna 

uppfattning som gör världen logisk för oss. Gilje & Grimen (2004) skriver att förförståelsen är en 

förutsättning för att kunna uppnå förståelse, eftersom förförståelsen ger undersökningen riktning 

och ger oss en uppfattning om vad vi skall vända vår uppmärksamhet mot. För att en forskare 

skall kunna tolka en text eller ett annat meningsfullt fenomen krävs det till exempel att hon redan 

från början har vissa idéer om vad det är hon skall se efter, annars blir texten omöjlig att tolka. 

Att försöka tänka bort sin egen förförståelse är därför oftast ett såväl tidsödande som kontra-

produktivt projekt. Ambitionen för forskaren skall därför i första hand vara att på ett så tydligt 

sätt som möjligt redovisa sin förförståelse, och genom hela forskningsprocessen inta ett kritiskt 

förhållningssätt till denna, samt vara medveten om den eventuella påverkan förförståelsen kan ha 

på genomförande, resultat eller analytiska slutsatser. 

 

Då vi började med förberedelserna inför uppsatsen bestod vår förförståelse i huvudsak i att 

fenomenet mat och ätande omges av ett antal paradoxala diskurser, och att detta påverkar de 

flesta människors förhållande till mat. Vi trodde oss även veta att denna påverkan på grund av en 

rad skäl som vi återkommer till kunde sägas vara tydligast hos unga kvinnor. 

Naturligtvis delar vi i vår egenskap av ung kvinna stora delar av våra respond-

enters bakgrund, och vi insåg även redan från början att respondenternas upplevelser av 

förhållandet gentemot mat och ätande till stora delar skulle kunna påminna om våra egna. En 

tänkbar risk kan därför vara att vi utvecklar något av en övertro på denna självreflexiva metod 

och låter våra egna upplevelser och erfarenheter ha en orimligt stor inverkan på tolkningen av det 

empiriska materialet. Då vi båda är relativt väl bevandrade inom feministisk teoribildning finns 

det naturligtvis också en risk att vi tolkar in aspekter som vi tycker oss se just därför att det 

stämmer med vår förförståelse, och på så sätt tenderar att se vissa mönster i högre grad än vad vi 
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annars skulle ha gjort. Vi anser emellertid att vi genom att medvetengöra detta för oss själva bör 

kunna motverka merparten av de negativa effekter användandet av våra egna upplevelser 

eventuellt skulle kunna ha på uppsatsen eller dess analytiska slutsatser, och att just insikten om 

vår teoretiska förförståelse kan bidra till att vi kan dra nytta av vår förförståelse för att upptäcka 

nya samband och mönster i vår forskning. 

3.2.2 Etiska överväganden  
 
Som forskare bör man alltid göra ett antal etiska överväganden, inte enbart i samband med 

genomförandet av ett forskningsprojekt utan också i samband med dess initierande. Man bör här 

fråga sig vilka fördelar som finns med forskningsprojektet, samt vilka potentiella risker och 

nackdelar det skulle kunna föra med sig. Ett välmotiverat forskningsprojekt bör till exempel öka 

kunskapen om människors situation, samt kunna bidra till att förbättra denna. Det är även viktigt 

att man som forskare överväger ifall syftet med forskningsprojektet gynnar dem det handlar om 

eller på något sätt kan tänkas skada dessa, och då inte bara i form av enskilda informanter utan 

också i form av grupp. (Kvale 1997)  

Vi anser i vår roll som uppsatsförfattare att syftet med vår uppsats kan sägas 

uppfylla kravet på att öka kunskapen om människans förhållande, eftersom den fokuserar på att 

synliggöra en situation samt dennas konsekvenser. Vi anser också att detta synliggörande kan 

bidra till att förbättra situationen för den grupp vår forskning uppehåller sig kring, samt att vårt 

syfte därför kan sägas gynna denna. En potentiell fara kan här emellertid tänkas vara att 

fokuserandet på unga kvinnor som särskilt utsatta för den samhälleliga problematiken kring mat 

och ätande i värsta fall kan bidra till att förstärka och reproducera bilden av den unga kvinnan 

som naturgivet känslomässigt skör och lättpåverkad. Vår förhoppning är emellertid att 

ambitionen att presentera våra respondenter som handlande subjekt skall motverka denna risk 

och istället lägga en del av fokus på respondenternas egen handlingskraft. Det skall också 

påpekas att vi utifrån vår empiriska material inte kan göra några egentliga uttalanden om ifall 

unga kvinnor skulle vara mer lättpåverkade än andra grupper eftersom vår undersökning 

egentligen inte berör denna problematik.  

 

Eftersom vi i förväg inte har någon insyn i hur intervjupersonernas förhållande till mat och 

ätande ser ut, eller vad detta betyder för intervjupersonen, ställs det naturligtvis höga etiska krav 
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på intervjuns utformning. En uppenbar risk som också måste vägas in är faktumet att 

intervjuerna såväl som enkätfrågorna kräver reflekterande över det egna förhållandet gentemot 

mat och ätande ifrån deltagarna, vilket för vissa av respondenterna kan upplevas som känsligt 

och medföra ett även i efterhand ökat reflekterande kring dessa frågor, med kanske inte 

uteslutande positiva konsekvenser. Vid vissa tillfällen kände vi också under intervjuerna att vi 

hade vissa svårigheter att hantera det informanterna berättade, då detta uppenbarligen var något 

som var upphov till betydande negativa känslor hos respondenten. Vi antar emellertid att 

respondenterna själva har valt att delta i en intervju därför att de känner att det skulle kännas 

positivt för dem att få tala om sin situation, och att de därför inte borde uppleva intervjusitua-

tionen som överdrivet obehaglig.  

3.3 Urval, material och tillvägagångssätt 

Vår uppsats utgår som tidigare nämnts ifrån en enkätundersökning innefattande drygt sextio 

enkäter samt intervjuer med sex flickor mellan åldrarna femton och nitton år, vilka alla hör 

hemma på samma gymnasieskola i Halmstad. Valet av gymnasieungdomar grundade sig dels på 

att vi antar att tjejer i denna ålder kan sägas vara utsatta för en större påverkan utifrån, samt att de 

i högre grad upplever den egna kroppen som en central del i den egna självuppfattningen. 

Respondenternas ålder valdes också av etiska skäl, då ännu yngre flickor vilka befinner sig i 

början av tonåren kan sägas befinna sig i en mer utsatt och påverkbar situation än de flickor som 

är något äldre (jfr. till exempel Pipher 1994). Slutligen utgår vi ifrån att något äldre respondenter 

generellt har en något större förmåga att reflektera kring sina egna upplevelser och känslor, samt 

att uttrycka dessa tankar verbalt. 

Till en början hade vi även som intention att låta undersökningen rymma en 

jämförande aspekt, där vi ville ta reda på sambandet mellan kön och attityd gentemot mat och 

ätande hos ungdomar, men allt eftersom insåg vi att detta inte inrymdes i uppsatsen varvid vi 

bestämde oss för att uteslutande fokusera uppsatsen på kvinnor.  

3.3.1 Utformning av enkäten 

Enkäten utformades i form av påståenden, ex. ”Det händer att jag avstår ifrån att äta vissa saker”, 

”Jag upplever att mat och ätande är ett problem för mig” vilka följdes av en intervallskala mellan 

ett (stämmer inte alls) och fem (stämmer helt). Detta för att göra de enskilda frågorna så 

lättförståeliga som möjligt, men också för att så att säga likrikta frågorna och dess 
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svarsalternativ. Rosengren och Arvidsson (2002) menar att man måste ställa två olika intressen 

mot varandra då man utformar sina svarsalternativ, oavsett vilken typ av skalor man använder sig 

av. Å ena sidan finns kravet på sensitivitet, det vill säga hur nyanserad den bild enkäten ger blir, 

och å andra sidan måste de personer som skall fylla i enkäten utan några större svårigheter kunna 

förstå svarsalternativen och vad dessa syftar på. För att enkäten skall bli så givande som möjligt 

är det alltså viktigt att antalet enheter i en skala hålls på en lagom nivå, eftersom för få enheter 

kan påverka sensitiviteten negativt, medan för många enheter riskerar att göra personen förvirrad 

samtidigt som det inte nödvändigtvis bidrar till en ökad sensitivitet. Svarsalternativen 

begränsades därför till en intervallskala mellan enheterna ett och fem, där enheterna kan tolkas 

enligt följande: 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer i huvudsak inte, 3 = stämmer delvis, 4 = 

stämmer i huvudsak och  5 = stämmer helt. 

Dessa enheter begränsades sedan under hanteringen av enkäterna till tre 

stycken, där enheterna stämmer helt och stämmer i huvudsak, samt stämmer inte alls och 

stämmer i huvudsak inte behandlades reducerades till två enheter istället för fyra.  

3.3.2 Utformning av intervjuguiden  

Intervjuerna utgick ifrån en semistrukturerad intervjuguide, där vi haft ambitionen att konstruera 

frågorna så att respondenterna själva skulle kunna avgöra hur ingående och exakt om vad de 

skulle tala. Intervjuerna inleddes med en uppmaning att fritt berätta om det egna förhållandet till 

mat och ätande, då vi ville ge respondenterna möjlighet att komma in i ämnet samt ge oss själva 

en chans att ”känna in” respondenten och därmed bättre kunna gå vidare med intervjun. Trost 

(1997:60) menar att öppningsfrågan är mycket viktig vid en intervju, därför att den sätter tonen 

för intervjun och har stor påverkan på det förtroende som uppstår mellan intervjuaren och 

respondenten.  

3.3.3 Genomförande 

Ursprungligen hade vi tänkt att vi skulle besöka ett antal klasser på en gymnasieskola där vi 

skulle besätta om uppsatsen och vad det innebär att vara med på en intervju, samt dela ut våra 

enkäter. De skolor vi kontaktade svarade dock att de får så många liknande förfrågningar från 

studenter att de har svårt att få plats med alla under ordinarie lektionstid utan att störa 

undervisningen allt för mycket, men att vi gärna fick komma längre fram under höstterminen. Av 

tidsskäl avböjde vi dock detta, då vi kände att vi inte kunde göra alltför stora eftergifter i 
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tidsplanen. Av en av de personer vi talade med fick vi dock istället erbjudande om att komma till 

en av skolans uppehållsrum, där eleverna även brukade sitta och jobba med sina uppgifter. Även 

om vi från början var lite tveksamma till förslaget valde vi att använda oss av uppehållsrummet, 

kände vi ändå att detta kunde erbjuda oss möjligheten att på ett metodologiskt godtagbart sätt 

kunna genomföra undersökningen och därmed etablera kontakt med våra framtida respondenter.  

Undersökningen bland gymnasietjejerna genomfördes sedan under två dagar, då 

vi under ett par timmars tid delade ut enkäter och berättade mer om syftet med vår uppsats. De 

flesta tjejer som blev tillfrågade ställde sig positiva till enkäten, och flera av dem uppgav även att 

de ville vara med på en intervju. Beslutet att ta kontakt med eleverna i uppehållsrummet istället 

för i klassrummet får naturligtvis konsekvenser för hur kontakten med eleverna gestaltar sig, men 

såhär i efterhand kan vi ändå konstatera att besöken på skolan gav tillfälle till en positiv kontakt 

med eleverna där mötet blev mer spontant och informellt. 

Några dagar efter vårt besök på skolan ringde vi upp de elever som på enkäten 

uppgivit att de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju och bokade dag och tid för denna. 

Samtliga intervjuer förutom en genomfördes på skolan, då eleverna upplevde att detta kändes 

bättre. Den intervju som inte genomfördes på skolan genomfördes på högskolan i Halmstad där 

vi bokade ett avskilt rum på biblioteket. Samtliga respondenter erbjöds att välja mellan hög-

skolan och gymnasieskolan, då vi kunde se uppenbara fördelar med båda alternativen. Att 

förlägga intervjun till högskolan innebar att vi hade chansen att tala garanterat ostört, men 

innebar samtidigt att eleverna kunde känna sig mer otrygga i den ovana miljön. Att genomföra 

intervjun på gymnasieskolan medförde att vi inte hade tillgång till samma absoluta avskildhet, 

men gav å andra sidan eleverna chansen till en miljö där de kände sig mer avslappnade.  

En del av intervjuerna fick också på grund av sin lite informella inramning 

snarare formen av ett samtal mellan intervjuarna och respondenten, där vi utifrån intervjuguiden 

diskuterade olika aspekter kring fenomenet mat oh ätande. Vi försökte vid dessa tillfället dock 

medvetet att undvika att styra respondenterna genom att komma med egna åsikter och 

synpunkter, utan att istället bara använda våra egna inlägg till att ge respondenterna bekräftelse 

för det de berättade. 

Då vi transkriberat intervjuerna delade vi upp dessa i olika delar, där varje del 

symboliserade ett tema. Materialet sorterades sedan upp dessa teman, så att materialet blev mer 

lättöverskådligt och därmed lättare att arbeta med. Widerberg (2002:186) menar att när man 
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sorterar sitt material är det viktigt att man funderar över på vilket sätt man sorterar materialet, 

och vilka följder detta kan få för förståelsen av materialet. Vi har i föreliggande uppsats haft som 

intention att vid sorteringen av materialet utgå ifrån den struktur som förmedlats till oss vid 

intervjutillfällena, och har därmed försökt samla materialet kring de teman som är återkommande 

i respondenternas berättelser. Det skall därför poängteras att denna tematiska uppdelning är 

resultatet av vår egen uppfattning om materialet, och att det inte nödvändigtvis är överrens-

stämmande med hur respondenterna själva hade valt att se på det hela.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Som forskare är det mycket viktigt att man intar en kritisk ställning till det egna arbetet, på så 

sätt att man hela tiden är uppmärksam mot den reliabilitet och validitet produkten kan sägas ha. 

Att en forskning har hög reliabilitet innebär att den har hög tillförlitlighet, och därmed är stabil 

och inte för slumpartad, medan validitet kan förstås som att de instrument som en forskning 

använder för att mäta något verkligen mäter det som det är avsett att mäta (Trost, 1997:99-101). 
 Naturligtvis påverkas reliabiliteten av sådana faktorer som vem som agerar 

intervjuperson, när intervjun alternativt enkätundersökningen genomförs, och den plats på vilken 

dessa äger rum. Då vårt urval av informanter och respondenter inom målgruppen varit både 

frivilligt och slumpartat, påverkas således också de empiriska resultaten på så sätt att de inte 

nödvändigtvis kan sägas vara representativa för målgruppen. Föreliggande uppsats kan utifrån 

detta resonemang sägas inneha en begränsad reliabilitet, men kan ändå på grund av sin teoretiska 

förankring antas inneha en relativt hög grad av trovärdighet.  

 Validiteten kan till exempel sägas påverkas av utformningen av intervjuguiden, 

de metoder man väljer att använda sig av samt den population undersökningen använder sig av 

för insamlingen av empiriskt material. Utifrån detta anser vi oss ha använt relevanta och känsliga 

metoder för insamlandet av vårt empiriska material, och vi finner därför att uppsatsen som helhet 

kan sägas inneha en relativt hög grad av validitet.  
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4. TEORI 
 

 

Frågan om varför så många flickor och unga kvinnor utvecklar ett mer eller mindre stört 

förhållande till mat och ätande är komplex och har därför inget enkelt svar, utan måste ses utifrån 

en bakgrund av vad det innebär att vara ung kvinna i det västerländska moderna samhället. Vi 

har här försökt presentera ett antal teorier som vi anser kompletterar varandra på ett sådant sätt 

att de bildar en teoretisk bakgrund till den problematik vår uppsats kretsar kring, och vilka vi 

senare kommer att referera till i tolkningen av vårt empiriska material.  

 

4.1 Kroppen som självreflexivt projekt 

Människokroppen är en biologisk och fysisk skapelse, men det är på det kulturella planet den får 

sin största betydelse för oss. (Meurling 2003:12) Laqueur menar att människokroppen uteslut-

ande är socialt konstruerad och att det inte finns någon biologisk sanning om den, och att även 

allt vi säger om våra kroppar således utgörs av kulturella föreställningar. (Liukko, 1996:18) 

Liksom alla sociala konstruktioner är föreställningarna om människokroppen föränderliga över 

tid och rum. Svaret på frågan varför vi ser på ett visst sätt på våra kroppar och på kroppen i 

allmänhet finns därför att finna i vår kulturella föreställningsvärld, (ibid.) och häri kan även en 

del av svaret på unga kvinnors relation till den egna kroppen sägas ligga.  

På samma sätt som stora delar av vårt förhållande till mat är kulturellt betingat 

och därmed föränderligt över tid förändras även vår syn på ätande och ätandets följder. 

Idealiseringen av den slanka och fettfria kroppen är ett resultat av faktumet att vi befinner oss i 

ett dignande överflöd, eftersom ett ideal som bygger på att man har viljestyrka att välja bort mat 

förutsätter att det finns någonting att välja bort. I ett samhälle där mat är en bristvara är ett 

liknande ideal inte bara otänkbart, utan också helt verkningslöst eftersom det inte hade kunnat 

tillskrivas några estetiska och moraliska värden. (Meurling 2003:11) 

 

Anthony Giddens (2005) menar att den postmoderna tiden utmärks av en hög grad av 

självreflexivitet, det vill säga reflekterande över det egna subjektet. Vi väljer idag i betydligt 

högre omfattning vilka vi ska vara och hur vi ska leva, i och med att vi inte längre på samma sätt 
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är bundna är av traditioner utan på gott och ont är fria att skapa oss en egen identitet utifrån det 

vi idealiserar. Det självreflexiva samhället medför alltså att identiteten är ständigt föränderlig, 

vilket också medför att den hela tiden är utsatt för angrepp utifrån. För att kunna behålla vår 

identitet eller förändra denna så att den kan ingå i en acceptabel självbild behöver vi på olika sätt 

stärka vår identitet, och det främsta medlet för att skapa eller förändra en identitet i det 

postmoderna samhället är konsumtion. Att konsumera handlar inte bara om att köpa konkreta 

saker, utan kan även bestå i att tillägna sig en kommersiellt orienterad föreställningsvärd och på 

olika sätt sträva efter att uppnå en livsstil där dessa kommersiella värden är centrala. 

Samhället i den postmoderna tiden präglas också alltmer av social och kulturell 

differentiering, vilket får som följd att samhällssystemet blivit mer komplext och allt svårare att 

överblicka. (Johansson, 2004:102). Människan i det postmoderna samhället kan därför känna sig 

maktlös inför alla abstrakta system som styr den vardag hon lever i, och hon kan även uppleva 

alla potentiella möjligheter och ständiga val som överväldigande. Därför strävar hon gärna efter 

att hitta auktoriteter som kan ge henne svar på vilka val hon ska göra, och en stor möjlighet till 

att utifrån detta kunna konstruera sin identitet hittar hon i de budskap som förmedlas via 

massmedia. 

 

Meurling (2003:71) menar att vi i det postmoderna samhället betraktar vår kropp som ett 

kommersiellt investeringsobjekt, som vi på olika sätt kan höja värdet på. Kroppen betraktas som 

en vara som skall levereras i sociala sammanhang, och som vi också blir bedömda efter. Denna 

kommersiella syn på kroppen medför enligt konsumismens regler att vi aldrig kan bli nöjda, hur 

mycket vi än investerar i kroppen. Vi försöker skaffa oss en självrespekt vi saknar genom att 

banta eller på andra sätt investera i våra kroppar, men detta är ett mer eller mindre dödsdömt 

projekt som vi i längden aldrig kan få att fungera eftersom vi så snart vi uppnått våra mål finner 

nya fel att konsumera bort. Lasch beskriver det hela som att konsumismen skapar en ständig 

rundgång, som driver fram nya begär istället för att tillfredställa de begär vi redan har: 

 
 

”… strängt taget söker den moderna reklamen främja tvivlande 
självrannsakan. Den söker skapa behov, inte för att tillfredsställa 
dem, utan för att alstra nya bekymmer istället för att dämpa 
gamla”. (Alvesson, 1989:170).  
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De strategier vi använder för att skapa våra kroppar är direkt förbundet med vår vilja att skapa 

det egna subjektet och därmed den egna identiteten. Genom vad vi äter och hur detta avspeglar 

sig i våra kroppar iscensätter vi alltså en livsstrategi och därmed en identitet, och vårt förhållande 

till mat handlar därför till stora delar om själviscensättning. (Meurling 2003:74) Att påverka den 

egna kroppsvikten är också ett av de snabbaste och mest tillgängliga sätten för unga kvinnor att 

skapa sig en godkänd kropp, medan det kan vara svårt att kontrollera vissa andra delar i den egna 

kroppens utseende har vi direkt kontroll över det egna födointaget. Då en ung kvinna känner att 

hon vill förändra och kontrollera det egna subjektet är det därför naturligt att hon primärt riktar 

sina insatser mot det egna matintaget (Frost 2001)  

 

Giddens menar att individen har en förmåga att vara spontan och frivilligt välja vilka handlingar 

hon ska genomföra (Johansson, 2004:110-111), och att individen är en aktiv och kognitivt 

orienterad varelse som reflekterar över vad som händer och har hänt (Johansson, 2004:115). 

Enligt Giddens är individens drivkraft ångesten, vilken begränsar och styr henne. Ångesten gör 

att hon måste strukturera sin tillvaro och därmed utveckla ett reflexivt förhållningssätt  

(ibid 110:111), och den ångest individen känner använder hon i sin tur för att utifrån den 

kunskap hon för tillfället har införskaffat sig utforma olika livsprojekt. Individen är aktiv i vad 

som händer och producerar sin sociala verklighet inom givna ramar (ibid. 99-100), och aktörerna 

har, enligt Giddens, en stor förmåga att påverka sina egna livsvillkor. Dock har de inte absolut 

kontroll, och de har inte full frihet att forma sina livsprojekt på vilket sätt som helst.  

 

4.2 Rationalitet och föraktet för kroppens begär 

Den överviktiga människan är en av den postmoderna västvärldens mest stigmatiserade personer, 

och ju större övervikten är desto värre blir det (Pipher 1994:106). Vi har mycket negativa 

uppfattningar om oattraktiva och då i första hand feta personer, och vi uppfattar i stor utsträck-

ning överviktiga som lata, karaktärssvaga, omoraliska och mindre intelligenta. Forskning visar 

att överviktiga barn uppfattas som mindre begåvade på så sätt att lärare tenderar att underskatta 

överviktiga barns intellektuella förmåga (ibid.) och vi tillskriver inte heller uttalandet från 

överviktiga personer samma trovärdighet som uttalanden från normal-viktiga (red. Meurling  
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2003:79). Överviktiga barn och tonåringar hamnar ofta långt ner i statustabellerna och får många 

gånger finna sig i att bara se på när de andra har romanser med det motsatta könet (Pipher 

1994:106).  

Många teoretiker inom ämnet menar att vår avsky för överviktiga personer 

bottnar i faktumet att det moderna samhället föraktar det kroppsliga begäret och istället 

idealiserar förnuftet (Meurling 2003), en uppfattning som kan sägas ha en hel del att göra med 

det modena samhällets rationella uppbyggnad. Thomas Johansson (2004) menar att samhällets 

motvilja mot begäret och människor som styrs av begär beror på att begäret hotar det rationella 

samhällets struktur. Att agera utifrån förnuftet innebär att man sätter framtida vinster främst och 

fokuserar sin tanke på mer abstrakta vinningar, medan ett agerande utifrån begäret innebär att 

man istället för att sätta abstrakta mål i centrum går in för att följa de känslor och impulser man 

har för ögonblicket och således sätta nuet främst. Eftersom det moderna samhällets uppbyggnad i 

så stor utsträckning vilar på rationalitet, det vill säga effektiviserande av den process som leder 

till ett i förväg uppsatt mål, är det alltså nödvändigt att människor tänker och handlar rationellt 

och därmed agerar utifrån förnuftet och inte begäret.  

 

Qvortrup menar i sin artikel Moraliskt korståg mot fetma (red. Meurling 2003:67-92) att vår 

hållning gentemot mat och ätande får såväl moraliska som estetiska effekter. Den moraliska 

effekten utgörs av att vi då vi följer vårt förnuft och lyckas övervinna vårt kroppsliga begär antas 

ha en hög moral, som i sin tur gör att vi kan åtnjuta en viss social status. Att kunna visa upp en 

smal och fettfri kropp ses i sin tur som ett tecken på att vi innehar en sådan moral och medför 

därför i sig positiva värden, vilket Qvortrup kallar den estetiska effekten. Vår kropp kan alltså 

ses som en arena där våra moraliska kvalitéer visar sig, vare sig vi vill det eller inte, och en smal 

kropp visar både direkt och indirekt på att vi har god karaktär.  

 

För att vidare kunna förstå denna kamp mellan förnuft och begär kan det här vara användbart att 

anföra ett par teorier om de olika komponenter som utgör jaget och formerna för samspelet 

mellan dessa. Sigmund Freud använder sig av termerna detet, jaget och överjaget för att förklara 

hur vårt jag på en och samma gång begär olika saker som inte nödvändigtvis är förenliga (red. 

Sandler 1973:19). Detet kan förstås som våra grundläggande behov, såsom begäret efter föda, 

sex eller värme, medan överjaget utgörs av vår socialt och kulturellt givna uppfattning om moral, 
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vilken vi också är psykologiskt disponerade att vilja rätta oss efter. Jagets uppgift är sedan att 

balansera mellan dessa två ofta motstridiga behov, och förhoppningsvis finna ett acceptabelt läge 

där vi i så hög grad som möjligt kan tillgodose dessa. Fördelningen mellan detet och överjaget 

förändras under vårt liv, från att som nyfödda i stort sett endast ha bestått av det tillägnar vi oss 

alltså allt eftersom ett allt större överjag. 

 

Sascha Qvortrup menar i sin artikel Korståg mot fetma att den protestantiska kroppsförnekande 

etiken lever kvar i sin starkaste form inom samhällets förhållande till kost och träning, och hon 

använder sig av termen dietik för att beteckna läran om moralisk kontroll av kostintaget och 

aktivitetsnivån (red. Meurling 2003:80-82). Qvortrup menar att vi har utvecklat en betydligt 

större tolerans inför dietik som motiveras med hälsomässiga argument, och att vi ofta uppfattar 

denna som sund och livsbejakande fastän den till stor del utgörs av samma beståndsdelar som 

den mer traditionella bantningen. Många av de diskurser som finns runt kost och träning 

legitimeras på detta sätt, och tar sig på så sätt så att säga in bakvägen i vår föreställningsvärld. 

(Meurling 2003:72) Att äta hälsosam mat och att anstränga sig för att uppnå en hälsosam livsstil 

kan alltså framstå som ett sätt att höja sig över konflikten kring matens och ätandets paradoxala 

betydelse, men forskning visar emellertid att så ofta inte är fallet. En studie bland ungdomar av 

båda könen visade att de ungdomar som uppgav att de ofta åt hälsosam mat samtidigt oftare 

visade upp ett stört ätbeteende jämfört med de ungdomar som sällan åt hälsosam mat, vilket kan 

förklaras med att de ungdomar som uppgav att de ofta åt hälsosam mat samtidigt var mer 

medvetna om sin kosthållning och utövade en högre grad av kontroll över denna. Den 

hälsoinriktade strategin skall följaktligen inte alltid ses som en motstrategi till ett stört eller 

negativt förhållningssätt, utan uppträder snarare som en slags maskerad variant av detta 

(Meurling 2003:119). 

 

Sascha Qvortrup menar att en av de viktigaste drivkrafterna i dietiken är den protestantiska 

synden (red. Meurling 2003:80-86) Även om det i vårt sekulariserade samhälle kan kännas 

problematiskt att tillskriva religiösa påbud något större inflytande så aktualiseras synden ständigt 

i dietiken och den moderna synen på mat och ätande. Synd kan definieras som olydnad mot Guds 

bud och kan sägas bestå av två delar, skuld och skam. Eftersom dessa begrepp kan upplevas som 
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liktydiga men likväl innehåller en viktig distinktion kan en närmare definition av dess innebörd 

vara på sin plats1.  

Skuld kan definieras som en känsla av att ha handlat oriktigt mot en annan 

människa, eller att på något sätt ha bidragit till att en annan människa har blivit kränkt. Skulden 

föresätter tre olika element; ett subjekt som känner skuld, något denne känner skuld över samt en 

instans hon känner skuld inför. Vi har inte bara moraliskt ansvar för våra individuella enskilda 

handlingar utan också för vårt agerande i relation till hela det nätverk av förhållanden som 

förenar oss med andra människor. Därför kan vi även vara skyldiga då vi inte gör något. Skam 

däremot kan definieras som en känsla av att ha blottat en brist i det egna jaget vilken leder till att 

vi inte kan upprätthålla vår självbild. Skammen bygger liksom skulden på tre element; ett subjekt 

som känner skam, någonting denne skäms över samt en instans hon känner skam inför. Skuld 

handlar alltså primärt om en handling vi utfört (eller inte utfört) medan skam handlar om ett 

tillstånd i jaget eller ett karaktärsdrag vi bär på. Att känna skuld är att känna en negativ känsla 

inför vad vi gör, att känna skam är att känna negativa känslor inför vad vi är. (red. Meurling 

2003:81-82) 

 

Qvortrup hänvisar i sin artikel till Norbert Elias teorier om civilisationsprocessen, vilken menar 

att människan ständigt finner nya sätt att manifestera prestige genom att uppfinna olika seder och 

att denna process för med sig att vi på olika sätt inte kan låta våra drifter få utlopp på samma sätt 

som tidigare. Istället måste drifterna ständigt finna nya arenor för att få sitt utlopp, och Qvortrup 

menar att kroppen i det moderna samhället i stor utsträckning är denna arena. Genom att flytta 

över våra drifter och önskningar till ett fysiskt område kan vi spela ut dem och göra dem verkliga 

och påtagliga, men detta innebär samtidigt att de förlorar sin ursprungliga mening för oss.  

 

                                                
1 För en vidare diskussion om distinktionen mellan begreppen, se även Giddens 2005. 
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4.3 Korsetten utanpå - och inuti 

Faktumet att vårt samhälle upphöjer kontrollen och förmågan att avstå njutning förklarar alltså 

varför vi idealiserar den smala kroppen och betraktar övervikt som någonting skamligt och 

ytterst oattraktivt, men det kan inte förklara varför kvinnor bevisligen internaliserar dessa 

tankegångar i större utsträckning än män. För att förstå detta krävs det att man blir medveten om 

hur rollen som kvinna är konstruerad och hur konsekvenserna av detta påverkar kvinnans 

möjligheter i samhället. 

 

Det finns som vi tidigare konstaterat i den vita västerländska kulturen ett implicit men mycket 

starkt krav på att vara smal och att ständigt sträva efter att bli smalare, ett krav som i första hand 

riktar sig till flickor och unga kvinnor. Den viktigaste anledningen till att mat, och då speciellt 

kaloririk mat, får en så negativt laddad betydelse för många unga kvinnor är också att den lätt 

leder till att de går upp i vikt. kvinnor (Frost 2001, Pipher 1994, red. Meuling 2003 m.fl.) Flickor 

är mer medvetna om fetthalter och kalorivärden i den mat de äter och de väljer ofta mat utifrån 

denna kunskap, medan pojkarna i högre utsträckning går efter vad som gör dem mätta och vad de 

tycker är gott då de väljer vad de ska äta. (Wesslén 2000) 

Flickor önskar ofta att de hade en mindre och smalare kropp medan pojkar i hög 

utsträckning är nöjda med den kropp de har alternativt önskar att de var större och hade mer 

muskler. Forskning visar att flickor och unga kvinnor också ofta uppfattar sig själv som större än 

vad de är, och att de även ofta anser att de lider av övervikt trots att de är normalviktiga. Denna 

tendens fanns inte hos pojkar i samma ålder, vilka hade en realistisk uppfattning om den egna 

kroppens vikt och form. I en undersökning uppgav femtio procent av de tillfrågade flickorna att 

de försökte gå ner i vikt den dag de tillfrågades, medan bara nio procent av pojkarna försökte 

minska sin vikt. De pojkar som bantade hade en faktisk övervikt medan det för flickorna inte 

fanns något samband mellan vikt och vilja att bli smalare (Meurling 2003:115). Då man bad en 

grupp flickor att uppskatta hur normal deras egen vikt var blev det genomsnittliga BMI-värdet 

för den grupp som uppgav att de tyckte att de hade en lagom vikt 20,6 vilket är i närheten av det 

lägsta värdet för normalvikt. Bland den grupp som uppgav att de tyckte att de var ”lite för 

tjocka” var det genomsnittliga BMI-värdet 22,7, vilket alltså innebär att deras vikt var fullt 

normal och att de inte ens var i närheten av att vara överviktiga. (ibid. 117) 
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En av anledningarna till att kvinnor ofta upplever övervikt hos den egna personen som ett större 

problem än män och att de även i högre utsträckning än män tycks sätta likhetstecken mellan 

självvärde och utseende är att kvinnor i högre utsträckning än män saknar andra medel för att 

skapa självrespekt och en accepterbar identitet. En överviktig man kan i en viss grad kompensera 

detta genom att skaffa social status på andra områden, medan överviktiga kvinnor inte ges 

samma chans (Crona-Leandoer 1991). 

 

Enligt den feministiska förklaringsmodellen är anledningen till att så många kvinnor är 

överdrivet medvetna om sin kropp och ständigt oroar sig för dess utseende och storlek främst en 

fråga om patriarkal kontroll. Anna-Karin Larsson förklarar i sin artikel Från korsett till kost (red. 

Meurling 2003:41-64) det hela som att det patriarkala systemet på olika sätt är beroende av att 

kunna kontrollera kvinnan, och att det ofrånkomliga bantandet och rädslan för att bli överviktig 

är en viktig del av den patriarkala kontrollen i det moderna samhället. Den kontroll som förut 

utövades fysiskt genom att begränsa kvinnan till hemmet, klä henne i hämmande korsetter och 

krinoliner etc. har i och med den frigörelse kvinnan genomgått under 1900-talet successivt 

övergått i mental kontroll där den obligatoriskt negativa synen på den egna kroppen är central.  

Samtidigt som antalet bilder och reportage som handlar om rörliga och aktiva 

kvinnor i populära tidskrifter och tidningar under 1900-talets första decennier ökade, 

publicerades också allt fler artiklar vars andemening bestod i att varje överflödigt kilo var av 

ondo och att varje medveten ung kvinna borde göra allt hon kunde för att bekämpa dem 

(Meurling 2003:59). Den yttre formen det förtryck den patriarkala strukturen utövar över 

kvinnorna har alltså omvand-lats, medan maktförhållandena förblivit desamma. Kvinnor är 

fortfarande begränsade av villkor som dikterats av det patriarkala systemet, och fortfarande är 

den kvinnliga kroppen arenan för denna kontroll (Meurling 2003). 

 

Pipher (1994) menar att den unga kvinnans negativa inställning till den egna kroppen är så vanlig 

i vår kultur att vi närmast betraktar den som en del av den karakteristik som utmärker unga 

kvinnors sätt att vara, och att vi därför inte lägger någon större vikt vid faktumet att denna 

negativa inställning till den egna kroppen är ett utryck för en form av ohälsosamt självhat. 
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Att banta är att göra sig själv liten, hjälpbehövande och ofarlig, öppet visa att man inte är 

intresserad av att konkurrera om makten i samhället och istället helhjärtat ägna sig åt storleken 

på den egna kroppen och ständigt oroas av att inte duga. Den anorektiska unga kvinnan kan 

följaktligen ses som en symbol för det högsta stadiet av den ofarliga och maktlösa flickan, som 

inte i något sammanhang försöker ta för sig av möjligheterna i livet. Hon är en passiv, under-

given och i alla situationen foglig person som aldrig skulle komma på tanken att hävda sin egen 

rätt framför någon annans, eftersom hon, bokstavligen, inte tar någon plats. Anorektikern 

påbörjar ofta sitt bantande som en protest mot de ideal hon blir påtvingad, men snart tappar hon 

kontrollen över sin starka inre röst och blir istället ett offer för de ideal hon från början närde en 

önskan om att få göra uppror emot. Anorexin kan därför på en och samma gång ses som en 

protest mot och ett resultat av den starka kontrollen av det kvinnliga subjektet (Pipher 1994:195). 

Frost (2001) menar att patologiseringen av ätstörningar (det vill säga definier-

andet av ätstörningen som ett psykiatrisk sjukdomstillstånd) kan tjäna ett syfte vad gäller att 

definiera och behandla extrema fall av stört ätbeteende, men att detta tankesätt inte tjänar ämnet i 

längden, eftersom det samtidigt reducerar ätstörningen till en särskild kategori och därmed 

förnekar ätstörningen som ett uttryck för en djupare existentiell problematik.  

 

Kontrollen av kvinnan kommer utifrån, men utövas primärt inifrån. Det handlar i första hand inte 

om en direkt kontroll, utan om att plantera ett tankemönster i flickans inre föreställningsvärld, så 

att hon sedan själv kontrollerar det egna subjektet och dess handlingar. Denna övergång ifrån 

yttre kontroll till självkontroll kan ytterligare göras förståelig utifrån Michel Foucaults teorier om 

hur den s.k. Panoptikonmodellen fungerar (Bauman 2000:36). Foucault använder sig av ett 

specialbyggt fängelse som metafor, där cellerna placerats runt ett vaktrum så att fångarna hela 

tiden kan övervakas. Eftersom risken att bli ertappad med något ständigt finns närvarande upp-

rättar fångarna en hård självkontroll, där de helt enkelt uppför sig på ett sätt som om de ständigt 

bevakades, trots att de den större delen av tiden faktiskt är obevakade. Den yttre kontrollen 

överförs alltså till fångarna, som internaliserar denna gör den till sin egen i form av självkontroll.  

 

Att banta är en riskfaktor för att utveckla ätstörningar. Så gott som alla personer med ätstörningar 

började utvecklade dessa under en period av hårt bantande, och flickor som bantar hårt löper 

statistiskt sett arton gånger så hög risk att drabbas av ätstörningar som flickor som inte bantar 
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alls. (Meurling 2003:114) I samband med en studie inom projektet The Relational World of 

Adolecent Girls, vars syfte var att undersöka vilka samband som finns mellan tonårsflickors 

uppfattningar om kvinnlighet och risken att utveckla ätstörningar, blev ett antal flickor först 

intervjuade och fick besvara tre frågor om ideal, för att efter några veckor besvara två formulär 

som mätte symtom på ätstörningar. Intervjufrågorna syftade till att fastställa flickornas upp-

fattning om vad samhället värdesätter hos kvinnor, vilken bild samhället har av idealkvinnan 

samt hur den egna bilden av idealkvinnan såg ut. Forskarna delade sedan upp flickorna i två 

grupper, vilka de döpte till Wise Woman och Super Woman. Flickorna i den grupp som kallades 

Wise Woman visade prov på stor medvetenhet om hur samhällets bild av idealkvinnan gestaltade 

sig och vilken påverkan denna hade samtidigt som de differentierade sin egen idealbild ifrån 

samhällets och istället utgick ifrån det som var viktigt för dem själva. De var relativt nöjda med 

sin vikt och sitt utseende samt oroade sig inte speciellt mycket för vad andra ansåg om dem.  

De flickor som kategoriserades som Super Woman hänvisade inte till nyare 

strömningar gällande synen på kvinnan och kvinnans självständighet utan uppfattade i första 

hand att samhället värdesätter egenskaper som mer traditionellt hör samman med kvinnlighet 

såsom omvårdande förmåga och ett attraktivt yttre. De beskrev en vacker, oberoende och 

framgångsrik kvinna som idealet, och identifierade även sitt eget ideal med detta. Då flickorna 

ifrån de båda grupperna fick fylla i formulär som mätte risken för att drabbas av ätstörningar fick 

de flickor som kategoriserats som Wise Woman normal-poäng, vilket betyder att de inte löpte 

någon förhöjd risk för att drabbas av ätstörningar, medan poängen för de flickor som 

kategoriserats som Super Woman indikerade att de låg inom riskzonen för att drabbas (Meurling 

2003:143-145).  

 

Slutligen kan en annan anledning till att kvinnor oftare utvecklar ett mer komplicerat förhållande 

till mat och ätande ses i att de ofta utvecklar ett starkare band mellan mat och känslor. Manton 

(1999) menar att kvinnor redan från barndomen ofta lär sig att utöva omsorg om andra 

människor genom att tillfredställa deras behov av fysisk och psykisk näring, och att de även 

finner en identitet i förmågan att göra detta, vilket enligt Manton leder till att kvinnor i högre 

utsträckning än män förknippar mat med omsorg och att de i högre grad ser mat i känslomässiga 

termer. Härav tenderar många kvinnor att använda mat och ätande för att idka omsorg även om 

sig själva, på samma sätt som de förväntas göra om andra.  
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5. RESULTAT 
 

Här presenterar vi det empiriska material vi fått fram genom vårt arbete på fältet. Det skall 

poängteras att resultatet av vår empiriska undersökning har begränsad generaliserbarhet på så sätt 

att det egentligen bara kan sägas spegla respondenternas personliga och subjektiva upplevelser. 

Respondenternas namn har av sekretesskäl fingerats.   

 

5.1 Presentation av de kvantitativa resultaten 

Resultatet av vår enkätundersökning visar på att en betydande del av de tillfrågade personerna 

kan sägas ha en negativ syn på sin egen kropp samt att många av dem kan sägas ha internaliserat 

ett ambivalent och delvis problematiskt förhållande till mat: Majoriteten av flickorna (ca två 

tredjedelar) var helt eller i huvudsak nöjda med sitt utseende, medan något färre (drygt hälften av 

de tillfrågade) uppgav att de var helt eller i huvudsak nöjda med sin vikt. Dubbelt så många 

flickor var helt eller i huvudsak missnöjda med sin vikt som antalet flickor som uppgav att de var 

helt eller i huvudsak missnöjda med sitt utseende. Drygt hälften av de tillfrågade menade att de 

var helt eller i huvudsak nöjda med vad de åt, och ungefär lika många uppgav att de tyckte att 

detta helt eller i huvudsak var viktigt.  

Något färre än hälften angav att det ofta eller relativt ofta hände att de avstod 

ifrån att äta vissa saker, medan något fler än hälften angav att det ofta eller relativt ofta hände att 

de ångrade sig efter att de ätit vissa saker. Två tredjedelar av flickorna upplevde inte att mat och 

ätande var ett problem för dem, medan resterande tredjedelen angav att mat och ätande helt, i 

huvudsak eller delvis var ett problem. Slutligen ansåg något över hälften av deltagarna att deras 

egen uppfattning om det egna utseendet helt eller i huvudsak kunde sägas påverkade den 

självbild de hade. 

 

5.2 Presentation av de kvalitativa resultaten 

Resultatet av vårt kvalitativa material visar att våra respondenters förhållande till mat och ätande 

till största delen kan sägas vara positivt, men att det också präglas av motstridiga och 

komplicerade känslor, vilka av respondenterna själva upplevs som problematiska.  
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Man upplever att det kan vara svårt att upprätthålla en kosthållning som man kan känna sig nöjd 

med, och att det är lätt att bli besviken på sig själv då man inte lyckas upprätthålla den 

kosthållning man skulle vilja ha.  
 

5.2.1 Förhållandets form och yttringar 

Majoriteten av respondenterna menade att deras förhållande till mat och ätande i huvudsak var 

positivt på så sätt att man kände övervägande positiva känslor gentemot de flesta sorters mat och 

att man upplevde att måltiderna var en positiv tilldragelse. Man angav dock samtidigt att man 

även kände negativa känslor gentemot vissa sorters mat och i vissa situationer. Dessa negativa 

känslor riktade sig i första hand mot fet eller kaloririk mat såsom bakverk, kakor, godis, chips 

och snabbmat: 
 

Man kan känna att det är negativt med en viss sorts mat liksom. 
Fetare mat kan man känna negativt för, så att man kan få lite 
sådär ”nej, det här ska jag nog inte äta”. 
Anna 

 

Respondenterna upplevde alltså i första hand negativa känslor gentemot mat med högt innehåll 

av kalorier, och kunde känna att det var ”fel” att äta sådan mat. Kaloririk mat framhölls som 

ohälsosam och skadlig, men karaktäriserades samtidigt av många av respondenterna som positiv 

på så sätt att de uppfattade denna som god och smaklig och som något de ofta var sugna på.  

Samtliga respondenter kunde alltså sägas ha ett motstridigt förhållande till mat 

och ätande, men i vilken omfattning denna motstridighet manifesterade sig eller i hur stor 

utsträckning detta upplevdes som ett problem av respondenterna själva varierade. Vissa av 

respondenterna upplevde att det överhuvudtaget var svårt att äta några större mängder utan att 

drabbas av ånger, och upplevde detta som något som gjorde det svårt att umgås med mat på ett 

avspänt sätt: 

 
Min inställning till mat är ganska jobbig. Jag tycker att det är 
jobbigt. När man äter tänker man på hur mycket man tar, tar man 
för mycket så kanske det är mer än vad jag gör av med under 
dagen om jag inte tränar. 
Julia 
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Förhållandet till mat kunde alltså vara svårt att hantera för respondenterna, inte minst på grund 

av att man oroade sig för att gå upp i vikt av maten man åt. Detta konfliktfyllda förhållningssätt 

manifesterade sig bland annat som en oro över att inte kunna kontrollera den egna 

kosthållningen, och rädslan för att inte kunna avstå ifrån ”onyttig” mat kunde ibland vara så 

påtagligt att man helt enkelt valde att undvika situationer där man visste att man riskerade att 

konfronteras med denna: 
 

Om mina kompisar ska kolla på film så brukar vi äta godis så då 
kan jag hoppa över att kolla på film för att ”nu kommer jag bara 
äta massa onyttigt”. Och då vet jag att jag också kommer ta av 
det och då kommer jag bara bli onöjd, så då kanske jag hoppar 
filmen istället och säger att jag ska göra något annat. Så jag 
tycker att det är ganska jobbigt med mat. 
Julia 

 

Att hamna i en situation där man måste hantera kontakten med mat som man känner att man inte 

borde äta kan alltså vara besvärligt, ibland så besvärligt att man av rädsla för att behöva känna 

ångest undviker att sätta sig i situationer där de vet att man riskerar att konfronteras med den 

”dåliga” maten och därmed tvingas välja hur man ska förhålla sig till denna. 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde som sagt att det kunde vara svårt att 

förhålla sig till söt, fet eller kaloririk mat, d.v.s. mat som av respondenterna beskrevs som ”dålig” 

eller ”onyttig”. Man menade att det i första hand var i samband med sådan mat som man 

reflekterade över huruvida man skulle välja att äta eller att avstå, och att det främst var den 

”dåliga” maten som gav upphov till negativa känslor som ånger och skuld hos den egna 

personen.  

En del av respondenterna beskrev även negativa och ångestladdade känslor 

gentemot mat som inte innehöll speciellt mycket fett eller kalorier. Man hade till exempel svårt 

att ta mer än en portion mat även då man egentligen ville äta mera, därför att man var rädd för att 

få ångest och känna sig tjock efteråt, och man var ständigt medveten om kalorivärden och 

fetthalter även i ”vanlig” mat:  

 
 

Jag tänker ALLTID på vad det är i. Jag försöker alltid köpa typ 
när det är fil och sådant typ hur mycket procent det är och så tar 
jag alltid den som är lättast. Det är samma med smör, jag 
försöker att inte köpa smör, jag köper räkost och sådana grejer 
med mindre procent fett i. Jag tänker alltid så. 
Julia 
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För vissa av respondenterna framstår det alltså som mycket viktigt att utöva kontroll över hela 

det egna födointaget, och då inte bara på så sätt att man anser det viktigt att utesluta den ”dåliga” 

maten utan också på så sätt att hela ens matintag utgör föremål för en idelig kontroll och 

granskning.  

Samtidigt som vissa av respondenterna alltså i första hand karaktäriserade det 

egna förhållandet till mat och ätande som ansträngt eller negativt, uppgav andra att de till största 

delen hade ett relativt avslappnat förhållande till området. Man var inte lika ständigt medveten 

om kalorivärden och fetthalter i maten, och man hade också en mer realistisk syn på hur maten 

påverkade: 

 
Ja, det är liksom…typ, det [inställningen till mat] beror på var 
jag är någonstans och vad det är för tillfälle. Till exempel så är 
det syrrans födelsedag och så har man en jättestor tårta med bara 
grädde och jordgubbar, och så tänker man bara ”äh, men skit 
samma. Alla äter, jag äter också det där”. Men går man efter 
skolan och kompisen köper ett paket chokladbollar, och så ska 
man dela på paketet så är det tre stycken till mig och tre till 
henne, så tänker man att ”det där är ju bara onödigt”. Då kan jag 
ju faktiskt lika gärna gå hem efter skolan och käka ett riktigt 
mellanmål istället.  
Anna 

 

Medan vissa av respondenterna finner det nödvändigt att utöva en strikt kontroll över hela det 

egna födointaget framstår denna kontroll alltså för andra som mindre viktig. Medan Julia känner 

att det är viktigt att i så hög utsträckning som möjligt undvika alla former av ”onyttigheter” samt 

att ständigt kontrollera att hon inte äter för mycket ser Anna det som att det viktigaste att överlag 

äta nyttig mat och därmed undvika att den kaloririka maten blir en vana. 

 

5.2.2 Kontrollen av den egna kosthållningen 

Intervjupersonerna upplevde att det kunde uppfattas som ”fult” att äta för nöjes skull, och att det 

därför kunde kännas besvärligt att äta av den ”dålig” maten eller att äta alltför stora mängder 

mat. Majoriteten av respondenterna angav att de då och då brukade hoppa över måltider, vilket 

kunde bero på att man inte hann äta, att man saknade matlust eller att man ville återupprätta 

balansen eftersom man kände att man hade överskridit de egna gränserna kring maten och 

ätandet. Att hoppa över måltider och istället vara hungrig kunde då kännas som en slags seger 
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och som att man återtog kontrollen man tidigare förlorat. Detta gjorde att man upplevde sig själv 

som mer karaktärsstark och principfast, vilket ökade det egna självförtroendet och höjde 

självuppskattningen, men kunde samtidigt innebära att man kände sig kluven på så sätt att man 

samtidigt upplevde detta som ett destruktivt handlande:  
 

…jag kanske har bestämt att jag inte ska äta det och då kan det 
bli att jag avstår och då känner man ju alltså så att man blir lite 
stolt över sig själv, att man kan ju känna det att ”ah, nu avstår 
jag” men sedan får man också dåligt samvete för man ska inte 
hålla på och alltså hoppa över mål så totalt så det är ju också 
blandade… man blir både glad och ledsen på något sätt när man 
gör något sådant. 
Lina 

 

Att förneka sig själv mat upplevdes alltså som något som genererade stolthet och en känsla av att 

ha en god karaktär, men detta kunde samtidigt föranleda att man drabbades av ”dåligt samvete” 

inför sig själv, då man kände att man utsatte sig själv för något som påverkar den egna personen 

negativt. Att på en och samma gång vara påverkad av en negativ syn på maten, och att kunna 

genomskåda och kritisera dessa diskurser kan alltså ge upphov till ytterligare känslor av 

ambivalens, vilket är något vi kommer att återkomma till i presentationen av våra empiriska 

resultat.   

 

Respondenterna beskrev en rädsla alternativt stor ovilja inför att gå upp i vikt och bli överviktiga, 

och man menade att det var detta som i första hand gjorde att man ville vara restriktiv med den 

egna kosthållningen. Att vara överviktig sammankopplades med att ha låg social status, att ha 

svårt att fånga det motsatta könets intresse samt att ha låg självkänsla och svag tro på den egna 

förmågan.  

Majoriteten av respondenterna framhöll dock att det främst var av hälsoskäl som 

de ville vara restriktiva gentemot det egna ätandet, och att de därför undvek den ”dåliga” maten. 

Man framhöll att den egna hälsan var viktig och att man genom att äta ”dålig” mat inverkade 

negativt på denna, varvid man hellre valde att oftast avstå ifrån sådant. Vissa av respondenterna 

angav emellertid att de i första hand undvek att äta ”dålig” av utseendeskäl. Anledningen till 

detta var främst att de var rädda för att de skulle gå upp i vikt om de tillät sig själva att äta alltför 

mycket, och att de trodde att de skulle må dåligt och få sämre självkänsla om de åt mer och gick 

upp i vikt. 
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Bland respondenterna fanns det dock samtidigt en uttalad ovilja mot att bli alltför smal, eller med 

respondenternas egen terminologi mot att bli ”äckligt” smal, och då speciellt bland dem som 

visade en mer avslappnad attityd gentemot mat och ätande. Istället framhölls en ”normalt smal” 

smal kropp som idealet, och en tränad kropp föredrogs framför en otränad. Respondenterna 

uppgav också att de ville bli bättre på att vara konsekventa med sin kosthållning och att de även 

försökte bli mer konsekventa med den träning de ägnade sig åt. Denna tendens var speciellt 

framträdande i samband med att man kände att man överskridit sina egna gränser kring maten 

och ätandet, och då speciellt kring den ”dåliga maten”: 

 
Humöret går ju upp och ner och vissa dagar kan man att ”nu får 
jag inte äta mer godis, det här är första dagen på mitt nya liv, nu 
ska jag äta ordentligt och nu ska jag ut och motionera”  
Emma 

 
 
Man ville alltså revidera sina vanor på ett sådant sätt att man i högre grad ägnade sig åt sådant 

som man ansåg var ”sunt”, och i lägre grad hemföll åt sådant som betecknades som ”dåligt”. Då 

man klarade av att genomföra denna konsekventa plan upplevde man att man kände stolthet över 

sin karaktärsstyrka och ett ökat självförtroende, medan man upplevde känslor av besvikelse och 

irritation mot den egna personen samt ett minskat självförtroende då man inte lyckades fullfölja 

planen och istället ägnade sig åt sådant som karaktäriserades som ”dåligt”.  

Majoriteten av respondenterna uppgav alltså att de tränade på olika sätt, t.ex. 

genom att simma eller gå på gym. Anledningen till detta var dels att de tyckte att det fick dem att 

må bra, och dels att de ville gå ner i vikt alternativt undvika att gå upp. Flera av respondenterna 

menade att de såg träningen som ett sätt att undvika känslor av ånger till följd att ha överskridit 

sina egna gränser kring maten och ätandet, och att de genom att träna kunde göra sig av med det 

”dåliga samvete” detta annars gav dem. Medan vissa av respondenterna efter att ha tränat kände 

att det var mer tillåtet att äta mycket mat eller att äta av den ”dåliga” maten, upplevde andra att 

detta gjorde att effekten av träningen blev bortkastad: 
 
 Om man tränar så känner man att ”nu har jag tränat, nu kan jag 
äta det där godiset” men om du tränar så typ kan du ju inte äta 
det godiset för då är ju träningen bortkastad. Jag känner mig ju 
bara jättedum och så har jag tränat och så går jag och äter värsta 
något onyttigt och då känner jag bara att då har jag ju gjort den 
här jobbiga träningen förgäves. 
Julia 
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Att träna och därmed bränna kalorier gör alltså att en del personer känner att de kan äta otillåten 

mat utan samvetskval, medan andra inte ser detta som att de kan göra några eftergifter i 

kosthållningen och därför ändå väljer att avstå från att äta ”dålig” mat eller att äta större mängder 

mat, då detta får dem att känna att de tillintetgjort den effekt träningen har på vikten. 

 

5.2.3 Om ambivalens gentemot mat och ätande 

Samtliga respondenter uppgav alltså att de kunde känna motstridiga känslor gentemot mat och 

ätande, samt att dessa känslor i första hand var kopplade till mat som innehöll mycket fett, socker 

och kalorier såsom bullar, godis eller snabbmat. 

Respondenterna hade alla upplevt hur de ångrat sig efter att ha ätit något, och 

istället önskat att de låtit bli. Att ha ätit någonting ”dåligt” eller att ha ätit för mycket mat kunde 

ge upphov till vad respondenterna refererade till som att ”få dåligt samvete”, ett tillstånd som 

karaktäriserades av ånger, självförebråelse och ilska som riktades mot den egna personens brist 

på karaktär. Att å andra sidan avstå ifrån att äta någonting innebar ofta att man kände stolthet 

över den egna karaktärsstyrkan, samt att man upplevde sig som mera nöjd med den egna 

personen. 

Informanterna menade att de då de ändå valde att äta något ”dåligt” ofta till en 

början tyckte att det hela var positivt på så sätt att de uppfattade maten som en belöning och att 

de kände lust till att äta, men att de efter en stund inte längre kunde känna någon lust utan istället 

började känna av det ”dåliga samvetet”. Detta gjorde att maten fick en negativ betydelse, och att 

man också började uppfatta valet att äta av den ”dåliga” maten som ett felaktigt val: 
 
 

 Jag har stor passion för Marabou, vad heter det? Mjölkchoklad. 
Så tänker jag bara ”nu har jag pengar på mig, nu kan jag gå och 
köpa det”. Så kan jag vara jättesugen på det så går jag och köper 
det och så när jag har käkat upp halva så bara ”nä, det här var ju 
inte så bra”.  
Anna 

 

Då man väljer att äta något ”förbjudet”, det vill säga något man längtat efter men som man vet 

att man egentligen ”borde” avstå ifrån, framstår alltså det hela ofta till en början som något 

positivt på så sätt att man känner njutning då man äter. Dessa känslor försvinner dock 

allteftersom man äter, och man börjar känna ånger över att man inte istället valt att avstå.  
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Respondenterna upplevde alltså i hög grad paradoxala känslor gentemot den ”dåliga” maten, och 

de menade att dessa känslor gjorde det svårt att förhålla sig till sådan mat. Att äta ”dålig” mat 

tillsammans med andra upplevdes som gemytligt, trevligt och socialt, och som någonting som 

stärkte den sociala sammanhållningen i gruppen. Den ”dåliga” maten karaktäriserades i sig själv 

som god och tilltalande, och att äta av denna upplevdes som en slags belöning. Att äta ”dålig” 

mat gav avkoppling, skapade distans till vardagen och dämpade negativa känslor såsom stress, 

leda, oro, trötthet eller upplevelser av allt för höga prestationskrav: 

 
När jag äter wienerbröd eller så kan det vara för att jag är så 
himla trött på allt (…) och äter jag ett wienerbröd blir säkert allt 
mycket bättre men det blir ju inte det. (…) Och då för stunden är 
det jättegott men ”jag var ju hungrig egentligen, jag skulle ju ätit 
mat i stället ju. Jag skulle ju inte äta det där”. Då blir man ju… 
men just för stunden så när man äter så orkar man inte tänka på 
alltihopa liksom. Man vill ha mat för stunden. Så tänker jag då 
”men jag orkar inte tänka just nu på allt det där liksom” och så 
äter man kanske för att glömma lite. 
Julia 

 

Att äta ”dålig” mat kan alltså handla om att man vill uppnå ett tillstånd utanför vardagen och 

skapa känslor av välbehag och omedelbar tillfredställelse. Istället för att reflektera över vad man 

borde och inte borde göra, vill man vid detta tillfälle alltså tillgodose sina egna direkta behov 

utan att väga dessa mot mer abstrakta mål. Det kan uppenbarligen också vara så att själva 

stressen över att känna sig tvingad att vara restriktiv med sin kosthållning gör att man hemfaller 

åt att äta ”förbjuden” mat för att för att då slippa förneka det egna begäret.  

 

Samtidigt som mat med högt innehåll av socker eller fett upplevdes som tilltalande och 

njutningsbetonad, associerades denna med mycket negativa saker av respondenterna och 

framställdes av dessa som något som i största möjliga utsträckning borde undvikas.  Den 

”dåliga” maten betecknades som dålig, onyttig, ohälsosam och osund, och att äta sådan mat 

uppfattades som skadligt: 

 
…det är inte nyttigt och det är jättemycket fett i det. Och det är 
ju jättemycket sånt som vi inte behöver ha i oss egentligen. 
Anna 
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Mat med högt innehåll av kalorier och fett sågs alltså som en form av hot mot kroppen. Att äta av 

denna uppfattades som en skadlig handling, och att regelbundet hänge sig åt sådan mat sågs som 

något i det närmste självdestruktivt. 

Den ”dåliga” maten sågs också som ett hot eftersom den var förförlig på så sätt 

att den lockade en att äta och därmed till att bli mindre sund. Att ha ätit av den ”dåliga” maten 

ledde ofta till att man ångrade sig efteråt, och att ha överskridit den egna personens gränser kring 

kosthållningen ledde till känslor av besvikelse och självförebråelse. Dessa känslor var alltså i 

första hand kopplade till ”dålig” mat, men kunde även uppkomma i samband med mat som inte 

hade ett speciellt högt innehåll av fett eller kalorier 

 
Man kan ju tänka så att godis det är ju direkt liksom onyttigt men 
jag kan aldrig ta om om jag äter, för då kan det bli samma känsla 
som med godis liksom att det här är jätteonyttigt. Visst, jag kan 
få samma känsla av mat också att jag bara kan ta en viss portion 
annars kan jag må DÅLIGT liksom att jag har ätit för mycket. 
Julia 
 

Att ha överskridit de upplevda gränserna kring mat och ätande, oavsett ifall det handlar om att ha 

ätit någonting ”dåligt” eller att ha ätit för mycket av någonting, kan alltså innebära att man 

känner ånger, och att man till följd av upplevelsen att ha överskridit dessa gränser känner att man 

svikit sig själv och de högre mål man har. Den självförebråelse man kände ledde ofta till att man 

kände ett behov av att vara extra restriktiv med sin kosthållning i fortsättningen, och att man i en 

del fall även kände behov av att träna för att bli av med dessa känslor. 

Man associerade även tydligt ”dålig” mat med risken att utveckla övervikt och 

gjorde även kopplingar mellan att äta sådan mat och sannolikheten att utveckla en allmänt 

karaktärslös hållning gentemot mat och ätande. Just risken att tappa kontrollen över den egna 

kosthållningen och därmed gå upp i vikt betraktades som en påtaglig fara, och att äta av den 

”dåliga” maten sågs som riskabelt på så sätt att man riskerade att i fortsättningen inte längre 

kunna hålla upp kontrollen av den egna kosthållningen.  

Dessa sinsemellan motstridiga associationer skapade hos respondenterna ett 

kluvet förhållande till mat och ätande, och då speciellt gentemot den kaloririka, eller ”dåliga”, 

maten, vilken alltså å ena sidan uppfattas som god och tillfredställande, och å andra sidan som 

osund och hotfull:  
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 Onyttig mat är ju alltid godare men jag försöker att inte äta det, 
alltså äta sådant som inte är lika gott men nyttigare bara för att 
man har ju krav på sig, alltså man vill ju se ut på ett visst sätt och 
man vill ju hålla vikt och grejer och sånt. 
Julia 

 

Att uppleva dessa paradoxala känslor skapar alltså en situation där man upplever att man ständigt 

måste kompromissa mellan olika vinningar, och där det kan vara svårt att hitta ett 

förhållningssätt som känns naturligt och konfliktfritt. ”Onyttig” mat uppfattades som tilltalande, 

men att tillfredställa viljan att äta av denna kunde innebära att man fick uppleva känslor av skuld 

efteråt och att man riskerade att gå upp i vikt. 

 

5.2.4 Att avstå eller att äta 

Under intervjun bad vi respondenterna att tänka sig in i en situation där de konfronteras med 

någonting de tycker är gott att äta men vet att de ”borde” avstå ifrån, vilket förslagsvis skulle 

kunna utgöras av någon variant att den kaloririka mat respondenterna tidigare i intervjun 

definierat som onyttig eller ”dålig”. Respondenterna ombads berätta hur de väljer att agera i en 

sådan situation, samt att förklara hur de resonerar kring de olika alternativen och motivera de val 

de gör.  

Samtliga respondenter menade att de ofta hamnade i situationer där de var 

tvungna att välja mellan att avstå från att äta något och att äta det, och att dessa situationer gav 

upphov till känslor av ambivalens och varierande grader av ångest. Respondenterna gav också 

skiftande svar på frågan huruvida de oftast valde att äta eller att avstå, men deras redogörelser för 

hur de resonerade kring de olika alternativen och de motivationer som drev dem var sinsemellan 

mycket likartade.  

Intervjupersonerna angav i första hand att det som motiverade dem att äta 

sådant de samtidigt kände att de borde avstå ifrån var att de tyckte att det var gott, och att det gav 

dem avkoppling. Det hände också att man åt för att skapa distans till vardagen och för att dämpa 

känslor av stress, oro och ångest över prestationskrav. En annan anledning till att de valde att äta 

kunde vara att de befann sig i en social situation där alla andra åt, varpå de kände att de inte ville 

verka osociala genom att inte delta. Exempel på sådana situationer kunde till exempel vara då de 

befann sig på ett fik eller då de var hemma hos någon annan.  
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Vissa respondenter upplevde även att det kan vara svårt att bli kvitt tankarna på den ”dåliga” 

maten, och att de därför att de ville bli av med dessa och kunna koncentrera sig annat valde att 

äta istället för att avstå: 

 
Jag kan koncentrera mig mer [när jag väljer att äta], för om jag 
börjar tänka på en sak, att jag ska ha en kladdkaka, och om jag 
inte äter den så kan jag inte sluta tänka på den. 
Malin 

 

Att ständigt avstå ifrån att tillfredställa det begär efter den ”dåliga” maten man ibland kände 

kunde alltså leda till att man fick svårt att fokusera på andra saker, därför att tankarna på att äta 

ständigt återkom.  

Det som å andra sidan motiverade respondenterna att avstå var att de var rädda 

för att gå upp i vikt, samt att de ville undvika att få ångest efter att ha ätit eftersom de visste att 

de inte ”borde”. Man ville också undvika att känna skam eller – skuldkänslor samt besvikelse 

över den egna personens brist på karaktär, och att man ville undvika att dessa känslor påverkade 

den egna självuppfattningen. 

Att ha upplevt ångest efter att ha tillåtit sig själv att överskrida den egna 

personens gränser kring mat gjorde att man vid senare tillfällen mindes dessa tillfällen och 

därmed på nytt upplevde olust kopplat till maten och ätandet. Dessa känslor var särskilt 

framträdande då man på nytt konfronterades med mat som tidigare framkallat ångest eller olust 

då man ätit den, och respondenterna upplevde att de negativa känslor de mindes från tidigare 

tillfällen utgjorde en av de viktigaste anledningarna till att de valde att avstå ifrån att äta ”dålig” 

mat. Man trodde också att det var lätt hänt att man utvecklade dåliga vanor om man alltför ofta åt 

”onyttiga” saker, och att den bästa möjligheten till att förhindra att detta skedde därför var att 

vara restriktiv med sin kosthållning.  

Man påverkades också av faktumet att man uppfattade den njutning man uppnår 

genom att ge efter för begäret som kortvarig, medan ångesten över att ha ”trillat dit” alternativt 

stoltheten över att inte ha gjort det upplevdes som någonting av mer långvarig karaktär. Detta 

ledde till att man prioriterade den långvariga effekten framför de mer kortsiktiga vinningarna, 

vilket kunde utgöra ett av argumenten för att avstå hellre än att äta: 
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…man känner liksom det där suget just då, och då äter man det 
och sedan efter så har man redan fått det och då var det inte lika 
[gott].  
Lina 
 

 
De motivationer som driver respondenterna till att agera i en situation där de upplever paradoxala 

känslor kopplade till mat och ätande, det vill säga känner begär för mat som de samtidigt känner 

att de borde avstå ifrån, kan alltså sammanfattningsvis förstås enligt följande: Det som motiverar 

till att ge efter för begäret och äta är att detta ger en omedelbar fysisk och psykisk tillfredställlse, 

ger chans till avkoppling, skapar trivsel samt främjar social sammanhållning. Att ge efter för det 

begär gentemot mat och ätande man känner innebär också att man slipper förneka de kroppsliga 

behoven, och att man inte behöver förneka det egna behovet av omedelbar fysisk och psykisk 

njutning.  Att istället välja att förneka begäret och avstå motiveras av att man undviker att 

behöva känna ånger, självförebråelse och skuld/skam, och istället upplever stolthet över den egna 

personens karaktär och en känsla av ett ökat självvärde. 

 

5.2.5 Påverkan av förhållandet till mat och ätande 

Samtliga respondenter var överrens om att de trodde att unga kvinnor och flickor ofta hade ett 

konfliktfyllt och ansträngt förhållande till mat och ätande. Man trodde att det var vanligt att vilja 

banta för att bli smalare, och att detta lätt gav upphov till att man utvecklade ett problematiskt 

förhållningssätt till ämnet där man uppfattade mat om någonting negativt som borde undvikas: 

 
Jag tror att alla tjejer har något fel på maten, att de tycker att mat 
är jobbigt liksom.  
Julia 
 

Respondenterna trodde alltså att det var vanligt bland tjejer att tycka att mat var ett komplicerat 

område som det kan vara svårt att förhålla sig till, och att detta förhållande hade sitt ursprung i 

att man var rädd för att gå upp i vikt.  

Majoriteten av respondenterna menade också att de i första hand trodde att det 

var massmedia och reklam som påverkade unga kvinnor att vilja banta och bli smalare, eftersom 

denna får ungdomar att uppfatta sig själva som tjocka och oattraktiva genom att uteslutande visa 

mycket smala och välsminkade människor. Dessa ständigt närvarande bilder gjorde även att det 

blev svårt att låta bli att jämföra sig, och att inte påverkas av de budskap som förmedlades:  
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Det blir ju typ sådär att även om man inte vill tänka på det så blir 
man påmind hela tiden att man ska vara så himla smal och banta, 
det är ju överallt, tv, tidningar och det står typ ”det är mindre fett 
i den här maten”. Allt är så uppbyggt. Det finns ju fetare 
produkter och smalare och så ”aha, vad ska jag ta” och så står 
tidningarna där borta och alla är jättesmala. Det blir ju så man 
kanske… så tar man det som är lättare.  
Julia 

 

Att ständigt utsättas för bilder av mycket smala personer påverkade alltså i högsta grad 

respondenterna, på så sätt att dessa bilder skapade en känsla av att mat är av ondo och att det 

därför är mest riktigt att undvika att äta för mycket av den. Man upplevde också att alla bilder av 

trendriktiga och smala personer som förekom i media förmedlade budskap kring att det finns ett 

samband mellan vikt och lycka. Att vara smal framställdes som en garanti för att bli socialt 

accepterad och att ha ett spännande liv, och att man kunde uppnå detta bara man gick ner 

tillräckligt i vikt. Samtidigt som respondenterna var klart medvetna om att denna tankegång var 

absurd, samt att bilder på modeller och liknande inte är naturliga och ofta är redigerade i 

efterhand, uppgav de att de samtidigt påverkades av liknande mediala budskap. 

Man trodde också att det kunde vara så att bilderna av smala kvinnor skapade en 

mentalitet hos unga kvinnor som gick ut på att uppfatta den egna kroppen som ofrånkomligt 

misslyckad vilken i sin tur fick flickorna att påverka varandra, något som en del av respond-

enterna uppfattade som den viktigaste anledningen till att unga kvinnor utvecklade ett negativt 

förhållande till den egna kroppen: 

 
Alla säger att det är media och att de påverkas genom det, men 
jag tror inte att det har med det att göra. Utan jag tror snarare att 
det är så att om man är en grupp så tror jag att det är i gruppen 
som man liksom peppar varandra, att man ska göra… så jag tror 
inte att det har med media att göra så. 
Jessica 

 

Vissa av respondenterna uppfattade alltså att den huvudsakliga anledningen till att flickor blir 

missnöjda med den egna kroppen är att de påverkas av varandra, och att den mentalitet som råder 

i umgängeskretsen därför har avgörande betydelse för hur det egna förhållandet till mat och 

ätande ser ut. Man beskrev till exempel hur det i den egna umgängeskretsen fanns en vana att 

klaga på den egna kroppen inför andra, och att detta klagande ofta fick dem att känna sig mer 
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misslyckade och oattraktiva än förut. Att umgås i en kamratkrets där de flesta andra var smala 

ansågs också påverka den egna inställningen till mat och kropp på så sätt att detta kunde göra en 

mer medveten om den egna vikten och få en att känna sig större än vad man är. 

Respondenterna menar också att de påverkas av budskap i media som berör 

olika hälsotrender, och att detta får dem att tänka mer på vad de äter och hur detta påverkar 

kroppen. På samma sätt som det är lätt att påverkas av mediala bilder om fördelarna med att vara 

smal, påverkas man alltså också av olika budskap om hälsotrender om vad som är nyttigt 

respektive onyttigt: 
 
Jag tycker det är skitjobbigt att handla. För allt sånt typ bröd och 
så tänker man på. Det ska vara nyttigt bröd och inte ljust. Det ska 
vara grovt bröd, även om det inte är alls gott med grovt bröd. Det 
är jättejobbigt. 
Julia 
 

Man internaliserar alltså lätt olika budskap om vad som är ”bra” respektive ”dåligt” att äta, och 

om hur en sund kost bör se ut. Budskap om vad som är onyttigt eller mindre bra att äta tas upp av 

respondenterna och kommer till uttryck i de val man gör kring mat, och påverkar även hur man 

uppfattar att en bra kosthållning ser ut.  

 

Samtliga respondenter upplevde att de påverkades av att äta tillsammans med andra människor, 

och att det kändes viktigt att äta liknande saker och samma mängd som de andra kring bordet. 

Detta var emellertid mest uttalat då man åt tillsammans med andra i samma ålder, och upplevdes 

inte som något problem då man åt tillsammans med familjen. Respondenterna jämförde ofta det 

de själva åt med det de såg andra äta, och att de då i första hand tittade på vad de som ingick i 

den egna gruppen åt. Man upplevde att det på olika sätt kunde kännas svårt att avvika från 

gruppen när det gällde mat och ätande, och att det till exempel kunde kännas konstigt att inte 

följa med och köpa fika då alla andra gjorde det, eftersom detta gav ett osocialt intryck: 

 
…det blir ju så, för även om man inte har tänkt att äta så blir det 
så att man äter i alla fall om de [kompisarna] äter (…). Det blir 
så socialt. 
(…) 
 …så det är ju så lätt att falla dit, socialt typ, om man går och 
fikar kan man ju inte sitta själv där och inte äta någonting, då vill 
ju inte den andre heller fika så fikar man ju kanske i alla fall. 
Julia 
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Samtidigt upplevde man att det kunde kännas problematiskt att äta inför andra människor om 

inte dessa också åt, och att dessa för att det skulle kännas bra helst skulle äta liknande saker. 

Speciellt besvärligt upplevdes det att äta kaloririk mat tillsammans med andra, så vidare inte 

dessa också åt samma eller likartad mat: 

 
…om vi äter någonstans på en restaurang tillexempel, så om alla 
andra väljer sallad och jag väljer en pizza så känner jag ju bara 
att ”jaha, här sitter jag själv och äter”.  
Anna 
 

Att äta själv då andra inte åt, alternativt att själv äta av den ”dåliga” maten då andra avstod, 

skapade alltså en känsla av obehag, vilket gjorde det svårt att i en sådan situation slappna av och 

ägna sig åt maten. Att själv äta mer än andra gjorde också att man kände sig utsatt för andras 

blickar, och skapade en känsla av att ensam vara den som har dålig karaktär. Respondenterna 

upplevde även att de på andra sätt påverkades av hur mycket och vad de andra i gruppen åt. Att 

äta tillsammans med personer som åt normala mängder mat och inte var överdrivet angelägna om 

att minska i vikt bidrog till att respondenterna själva kände att de kunde äta tills de blev mätta 

utan att reflektera speciellt mycket över sitt ätande, medan man upplevde att det kunde vara svårt 

att äta tillsammans med personer som bantade och fällde negativa kommentarer om sig själva 

och sin vikt vid bordet. Vid sådana tillfällen kände man att man själv lätt kunde dras med i 

jargongen, och då man ofta jämförde den mat man själv åt med andras, kunde det tillsammans 

med personer som endast åt små mängder kalorisnål mat också kännas som att det var man själv 

som åt oacceptabelt stora mängder mat.  

 

5.2.6 Den andra ambivalensen – om att ta ställning och utveckla en strategi 

Majoriteten av respondenterna uppgav att de tyckte att det var svårt att ta ställning till hur man 

själv skulle förhålla sig till det kluvna förhållningssätt man upplevde präglade samhällets syn på 

ämnet mat och ätande. Samtidigt som man kunde identifiera många av de diskurser som omger 

detta förhållande och på ett sakligt sätt kritisera dessa, upplevde man att man påverkades starkt 

av dem och att det därmed var mycket svårt att undvika att handla utifrån dem.  
 

[Jag tänker på] att det är onyttigt, att jag inte borde. Att jag blir 
tjock. Det är så man tänker. Alltså tyvärr, det låter jättetöntigt 
men det är så jag känner. 
Emma 
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Man kunde alltså därför känna sig manad att delta i det bantande och ständiga fettjagande man 

upplevde var centralt i den västerländska kulturen, samtidigt som man egentligen kände att detta 

var något negativt som hade menlig inverkan på det egna välbefinnandet. Man kunde vara 

mycket medveten om det orimliga i den ständiga kontrollen av den egna kosthållningen, och 

samtidigt känna att man internaliserat denna till en sådan grad att det var svårt att låta bli att själv 

utöva samma typ av kontroll. Vissa av respondenterna angav som tidigare redovisats också att 

de kunde uppleva maten som ett hot och att de därför ibland kände sig frestade att undvika att 

äta, trots att de samtidigt kunde se det orimliga och skadliga  i ett sådant handlande. Detta gjorde 

att man kände att man kunde ha svårt att finna en enhetlig och affirmativ strategi gentemot mat 

och ätande, och att de försök man gjorde för att tillägna sig en sund strategi lätt spolierades av 

tankar på maten som ”ond”: 

 
Det var kanske två år sedan, då slutade jag nästan helt att äta och 
jag bara rasade i vikt, av  många olika liksom anledningar. Inte 
bara för att jag kände att jag var tjock alltså (…) det var liksom, 
jag mådde dåligt, jag var stressad och allting och jag slutade äta 
och jag kan känna att jag skulle aldrig vilja falla tillbaka i det. 
Och ibland gör man det och då kan man känna sig stolt ett tag 
och sedan helt plötsligt ”nej, jag är inte alls stolt, det här är inte 
bra” och då mår man dåligt. För några minuter så ”ah, nu hoppar 
jag över det [ett mål mat]” och sedan bara ”nej, det är liksom inte 
rätt” så det liksom kan falla tillbaka ibland. (…) Så ibland kan 
jag känna att jag hade velat gå ner. Så andra dagar bara ”nej, det 
vill jag inte för att jag vill inte se ut som de”. Så det är liksom till 
och från. Så är det en sådan dag när man verkligen känner sig fet, 
ful och äcklig då kan man nog känna sig rätt stolt att ”nu har jag 
hoppat över det” men det håller ju inte i längden. 
Lina 
 

Att ha en god förståelse för de destruktiva följderna av att se maten som ett hot utgör således 

ingen garanti för att undgå att påverkas av bilden av maten som en förförisk fara som bör 

undvikas. Lina upplever att hon vissa dagar kan känna sig opåverkad av sådana diskurser och 

därför äta utan negativa känslor, men att hon andra dagar, då uppfattar sig själv som oattraktiv 

och ”fet” känner att det känns rätt att inte äta. Majoriteten av respondenterna rapporterade också 

att deras inställning till mat ofta varierade med den egna självuppskattningen, och att de under 

sådana dagar då de kände sig mindre attraktiva och ”feta” också tenderade att vara mer 

restriktiva med den egna kosthållningen. 
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Slutligen upplevde respondenterna att det fanns en slags skam kring att ha ”problem” med 

maten, och att man gärna ville visa fram ett okomplicerat förhållande till mat och ätande 

samtidigt med en smal och fettfri kropp. Man trodde också att det var så att många tjejer lät 

påskina att de inte bantade eller oroade sig för sin kosthållning, fastän detta inte alltid stämde. 

Respondenterna framhöll också att de förmodligen inte själva hade talat lika öppet kring ämnet 

tillsammans med sina föräldrar eller med de flesta i den egna umgängeskretsen, eftersom detta 

hade känts obehagligt.  

 

5.3 Sammanfattning av det kvalitativa resultatet 
  
Presentationen av våra empiriska resultat visar att respondenterna på olika sätt ser den egna 

kroppen som central i den egna självbilden, och att de för att utforma kroppen och därmed det 

egna självet primärt riktar sina insatser mot vikten genom att reglera sitt kostintag. Respondent-

erna upplever att mat har en i huvudsak positiv innebörd, men att den också kan vara källan till 

motstridiga och problematiska känslor. Att äta ger upphov till känslor av njutning och avkopp-

ling, men kan samtidigt leda till att man känner ånger och skuldkänslor, samt att den egna 

självuppfattningen påverkas negativt.  

Respondenterna upplever att de känner ett behov av att upprätthålla en balans 

kring den egna kosthållningen, på så sätt att de försöker undvika att äta mer än vad de tror att de 

behöver samt att de känner behov av att kompensera den mat de äter genom att ägna sig åt olika 

former av träning. Att ha överskridit de egna gränserna kring kosthållningen kan göra att man på 

grund av känslor av självförebråelse och skuld avstår ifrån att äta eller endast äter mindre mäng-

der mat, då detta fyller funktionen av att återta kontrollen över kroppen.  

Respondenterna anger att det som i första hand motiverar dem att äta ”dålig” 

mat är att det är gott, att det ger dem avkoppling och dämpar känslor av oro, leda eller trötthet, 

samt att maten som sådan ofta fyller en social funktion. Det som å andra sidan motiverar till att 

avstå är att man är rädd för att känna ångest, skuld och sänkt självrespekt efteråt, samt att man 

vill undgå att få dåliga vanor och gå upp i vikt.  

 Respondenterna uppger att de tror att det är mycket vanligt att unga tjejer har 

ett komplicerat förhållande till mat och ätande, samt att man vill banta för att bli smalare. 

Slutligen upplever respondenterna att deras förhållande till mat och ätande influeras av media, 

men att det också påverkas av den kultur som råder i den egna umgängeskretsen. 
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6. ANALYS 
 
 

 

Här behandlar och tolkar vi det empiriska materialet med hjälp av den litteratur vi tidigare tagit 

upp i den teoretiska bakgrunden. Då vi använder oss av en hermeneutisk ansats tolkas såväl delar 

som helhet i förhållande till varandra, vilket betyder att de delar som tolkas alltid skall ses mot 

bakgrund av helheten. Det skall också poängteras att materialet är resultatet av en dubbel 

hermeneutisk tolkning, det vill säga att det som via våra respondenter förmedlats till oss i sig 

själv är resultatet av en subjektiv tolkning, varefter materialet tolkats och strukturerats av 

författarna.  

 

6.1 Självreflexivitet - skapandet av det egna subjektet 

Utifrån presentationen av det empiriska materialet kan det konstateras att våra respondenter i 

olika utsträckning ser den egna kroppen som ett reflexivt projekt, som på olika sätt skall 

utformas och förbättras genom kost och träning. Man vill genom sin kosthållning och träning 

skapa det egna subjektet, och arbetet med att förbättra och omdana den egna personen är ett 

ständigt pågående projekt. Man upplever också att den egna kroppens form och utseende är 

central i den egna självuppfattningen, och att den egna självrespekten är mer eller mindre starkt 

kopplad till upplevelsen av den egna kroppen.  

I likhet med vad som enligt Giddens (2005) är typiskt för den postmoderna 

tidens villkor upplever respondenterna att den egna identiteten är ständigt utsatt för angrepp, på 

så sätt att denna är mycket påverkbar och förändras utifrån de handlingar man begår och de 

känslor detta ger upphov till. För att kunna uppnå en stadig och accepterbar självbild måste 

denna på olika sätt skapas och sedan kontinuerligt skyddas mot oönskad inverkan, så att den 

egna identiteten och självrespekten kan upprätthållas.  

Vad man äter (eller inte äter) och den fysiska aktivitet man idkar utgör alltså 

mycket viktiga beståndsdelar i skapandet av det egna subjektet. I likhet med vad bl.a. Frost 

(2001) och Pipher (1994) skriver, kan respondenterna även sägas se kontrollen av den egna 

vikten som ett lättillgängligt och omedelbart sätt att förändra den egna kroppen och därmed 

omforma sitt självreflexiva projekt. Då man på grund av en allmän känsla av att inte duga, eller 
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att vara ”fet, ful och äcklig” som vår respondent Lina uttrycker det hela, vill omformatera det 

egna självet i syfte att återställa självbilden är det vikten och kostintaget som blir det naturliga 

medlet för denna kontroll. Att ha överskridit de egna gränserna kring kosthållningen leder till 

känslor av att ha tappat kontrollen och vara innehavare av en bristande karaktär, och genom att 

vara restriktiv med matintaget kan känslan av kontroll över det egna självreflexiva projektet 

alltså återtas. 

I linje med vad Alvesson (1998) skriver om konsumismens tendens att skapa 

nytt missnöje, istället för att dämpa det missnöje man redan har, upplever respondenterna även 

att det är näst intill omöjligt att bli nöjd med den egna personen, och att man då man tror sig ha 

hittat lösningen genast finner nya ”fel” att åtgärda. Det tenderar även vara det man uppfattar som 

brister i den egna kroppens utseende som drar till sig mest uppmärksamhet, vilket leder till att 

man uppfattar kroppen som mer misslyckad som helhet.   

 

6.2 Rationalitet och moral – att besegra kroppens begär 

Utifrån presentationen av det empiriska materialet kan vi konstatera att respondenterna kan sägas 

ha internaliserat en stor del av det nutida samhällets rationella grundprinciper. Respondenterna 

anger att de tycker att det på olika sätt är bättre att vara smal än att vara rund, och uppfattar i viss 

utsträckning att en smal kropp automatiskt för med sig andra värden, såsom andra människors 

erkännande och en positiv självbild. Respondenterna uttrycker även en rädsla alternativt stark 

ovilja mot att gå upp i vikt och bli överviktiga, samt visar prov på att dra paralleller mellan att 

vara överviktig och att ha personliga brister. Uppfattningen att det alltid är bättre att ha en smal 

kropp än en rund kan förstås utifrån Sascha Qvortrups teorier om att vi uppfattar förnuftet som 

överordnat begäret, och därför idealiserar alla uttryck för förnuft och förmåga att förneka vårt 

begär. En smal kropp ses alltså som ett fysiskt bevis på att dess innehavare besitter betydande 

moraliska kvalitéer, och att hon tack vara dessa inte kan lockas av sitt eget kroppsliga begär.  

Tron att en smal kropp för med sig andra värden, såsom socialt erkännande eller 

ett spännande och händelserikt liv, kan i sin tur förstås utifrån faktumet att den smala kroppen 

ses som ett uttryck för att man på grund av dessa moraliska kvalitéer följt förnuftets väg istället 

för begärets, vilken ju ofelbart antas leda till goda värden (red. Meurling 2003:74). Respondent-

erna ger i det empiriska materialet även uttryck för uppfattningen att personer med övervikt på 

olika sätt framstår som mindre socialt lyckade, och att överviktiga är mindre attraktiva för det 
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motsatta könet, vilket kan sägas vara en yttring av den allmänna meningen att övervikt beror på 

bristande karaktär, och att personer som är överviktiga därför skulle ha en allmänt slapp och 

omoralisk hållning även inom andra områden.   

Respondenterna använder även sig av ett utpräglat rationellt tänkande då de 

förhåller sig till mat och ätande. Man såg som tidigare redogjorts för i hög utsträckning den egna 

kroppen som ett projekt som man kontinuerligt skapade över tid, och man använde de abstrakta 

målen för detta framtidsprojekt som en motivation till att avstå ”dålig” mat eller mat i alltför 

stora mängder. Då man övervägde att äta någonting som kunde betraktas som onödigt utgjorde 

även faktumet att njutningen bara existerar i nuet medan vinsterna med att avstå sträcker sig in i 

framtiden ett starkt argument, vilket alltså kan ses som ett exempel på en rationell mentalitet, där 

tillfredställandet av omedelbara behov underordnas högre värden som lönar sig över tid. 

 

Johansson (2004) menar att det moderna samhället för sin fortlevnad är beroende av att människ-

orna i hög grad tänker och handlar rationellt, vilket innebär att förnuftet och inte begäret sätts 

främst. Ifall människor plötsligt istället skulle börja agera utifrån begäret skulle alltså det moder-

na samhället inte kunna fortleva, eftersom människor inte längre skulle sträva efter rationella mål 

vilka befinner sig i framtiden, utan istället skulle agera utifrån stundens ingivelser. Detta skulle 

leda till att människor till exempel inte skulle se någon mening med att genomgå en lång utbild-

ning i syfte att uppnå en högre position inom arbetslivet eller att gå till arbetet för att få lön först i 

slutet av månaden, utan att de istället utan att reflektera över framtiden skulle gå upp i vad som 

gav dem njutning och förströelse för stunden. Utifrån detta är det alltså essentiellt för det moder-

na samhällets fortlevnad att dess invånare internaliserar ett rationellt tankemönster, och beter sig 

på ett rationellt sätt. Faktumet att överviktiga personer stigmatiseras kan följaktligen förstås som 

att övervikt betraktas som ett bevis på att man är en begärstyrd person, och därigenom genom sin 

blotta närvaro är en form av hot mot samhällets struktur.  

 

6.3 Det dåliga samvetet – om syndens aktualitet i det moderna samhället 

Respondenterna anger att de då de överskrider de egna gränserna kring mat och ätande lätt 

drabbas av vad de refererar till som ”dåligt samvete”, vilket kan sägas vara ett uttryck för att 

känna skuld. De rapporterar även att de i sådana situationer upplever sänkt självrespekt och att 
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den egna självbilden blir ansatt, vilket i realiteten innebär att de till följd av att de upplever att 

den egna karaktären är ofullkomlig känner skam. Skulden och skammen kan förstås som att man 

brutit mot de moraliska regler som styr samspelet med omvärlden, d.v.s. man har syndat. Synden 

är enligt Qvortrup (red. Meurling 2003:80-82) trots det postmoderna samhällets sekulariserade 

karaktär högst närvarande, och då inte minst i dietikens grundantaganden. Vi använder också 

ofta ordet ”synd” då vi talar om mat, såsom i uttrycket syndigt gott eller att synda. Detta torde 

inte vara någon tillfällighet, utan vårt förhållande till mat och ätande rymmer verkligen en 

påtaglig moralisk aspekt. Att äta för nöjes skull genom att äta mer mat än vad man egentligen 

behöver, eller att ännu värre äta ”dålig” mat, är att hänge sig åt det egna kroppsliga begäret och 

därmed utan tanke på några moraliska förpliktelser upphöja njutandet till mål. Att äta för nöjes 

skull är helt enkelt en syndig handling därför att det inte rymmer någon högre rationell vinst. 

Synden som företeelse kan alltså tydligt iakttas i respondenternas upplevelser av 

att äta. Synden kan även sägas aktualiseras extra tydligt då man äter ”dålig mat”, det vill säga 

syndar, tillsammans med andra. Man upplever att det då man äter tillsammans med andra finns 

en stark önskan om att uppnå inbördes kongruens i relation till mat och ätande, och att det i 

situationer där denna på olika sätt inte uppnås kan kännas besvärligt. Att vara den enda kring ett 

bord som inte äter upplevs ge ett negativt intryck, och att omvänt äta i sammanhang där ingen 

annan gör det kan också kännas mycket svårt. Denna strävan efter att uppnå likhet kring ätandet 

kan förstås utifrån Sasha Qvortrups teorier (red. Meurling 2003:80-82) om syndens aktualitet i 

det moderna samhället och antagandet att dietiken, det vill säga den moraliska kontrollen av 

kosten och den fysiska aktiviteten, är en av de arenor där dessa kulturella föreställningar fortfar-

ande har ett mycket starkt fäste. Synden kan som tidigare redovisats definieras som olydnad mot 

Guds bud, och innefattar två delar; skuld respektive skam, där såväl skulden som skammen vilar 

på tre olika villkor (någon som känner skam/skuld, något denne känner skam/skuld över, samt en 

instans personen känner skam eller skuld inför). Utifrån antagandet att ätande, och då i första 

hand det ätande man ägnar sig åt för nöjes skull, kan sägas vara ett uttryck för bristande karaktär 

och oförmåga att kontrollera det kroppsliga begäret, utgör moraliska aspekter utgör grunden för 

de oskrivna regler som gäller kring vad och hur mycket man känner det tillåtet att äta 

tillsammans med andra. Då man ensam är den i en grupp som äter, framför allt vad gäller den 

”dåliga” maten, framstår man ofrånkomligt som den som har bristande karaktär och därför inte 

kan kontrollera sig, medan de andra framstår som innehavare av bättre moraliska kvaliteter. 
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Följaktligen uppfylls alltså skammens och skuldens tre förutsättningar; man blir själv till den 

som känner skam/skuld, faktumet att man äter blir till föremålet för skammen, och de övriga 

närvarande den instans man känner skam/skuld inför. Att äta (dålig mat) tillsammans med 

personer som gör samma sak leder följaktligen alltså inte till samma känslor av skam och/eller 

skuld, eftersom stora delar av en av skammens och skuldens förutsättningar, nämligen den 

instans man skäms inför, saknas. Det är således inte primärt faktumet att man äter som i sig leder 

till känslor av skuld och skam, utan skillnaden mellan det egna handlandet och de övrigas.  

På grund av vi inte bara kan sägas ha moraliskt ansvar för våra enskilda moral-

iska handlingar, utan också gentemot hela det nätverk av relationer som länkar ihop oss med 

andra människor, kan vi emellertid anses skyldiga inte bara då vi gör något som anses moraliskt 

fel, utan också då vi inte gör något som anses moraliskt rätt. Därför blir vi inte helt fria från synd 

bara för att vi syndar tillsammans med andra, utan kan fortfarande känna skam och/eller skuld 

inför oss själva, eller kanske snarare inför den abstrakta generaliserade andre. Detta bekräftas av 

att respondenterna även rapporterar känslor av skuld och/eller skam då de ätit tillsammans med 

andra vilka också ätit samma saker eller då de ätit helt ensamma utan närvarande vittnen.  

Att omvänt vara den som inte äter då andra gör det innebär alltså att man själv 

blir till den instans de som inte valt att avstå ifrån begäret känner skam och skuld inför, varvid 

skammen och skulden genom ens val att avstå från ätandet aktualiseras för de övriga medlemm-

arna i gruppen. Detta förklarar respondenternas upplevelser av att det ofta uppstod ett socialt 

tryck att delta då andra åt, eftersom blotta närvaron av en person som väljer att avstå ifrån det 

andra väljer att bejaka innebär att ätandet för de övriga innebär en ytterligare skamdimension. 

 

6.4 Dietiken – att kontrollera det egna kostintaget 

Respondenterna upplever att det är viktigt att på olika sätt upprätthålla en balans kring det egna 

kostintaget, och att det är svårt att känna sig nöjd med sig själv på denna inte uppnås. Genom att 

försöka utesluta den ”dåliga” maten och undvika att äta mer än vad man tror att man kommer att 

göra åt under dagen vill man undvika att riskera att gå upp i vikt, och då dessa gränser kring 

maten överskrids försöker man återta kontrollen över balansen genom att ägna sig åt olika sorters 

träning.  
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Detta kan förstås som att man visserligen inser att mat är en nödvändighet som 

man av naturliga skäl är berättigad, men att man samtidigt ser mat som äts för nöjes skull som en 

slags synd, och att man genom att låta bli att äta ”dålig” mat alternativt ”för mycket” mat vill 

undvika att synda. Då man inte lyckats avstå från synden försöker man kompensera detta genom 

att underkasta sig diverse moraliska symbolhandlingar, såsom att avstå från mat och istället gå 

hungrig, eller att genomgå olika sorters ansträngande fysiska aktiviteter. De egna handlingarna 

gentemot dietikens påbud kan alltså sägas bilda ett plus- respektive minuskonto som för att den 

egna självrespekten skall förbli intakt måste balanseras noga, eller kanske rättare sagt balanseras 

på ett sådant sätt att de karaktärsstärkande handlingarna på pluskontot inte övervägs av de 

mindre ärofyllda på minuskontot. Då man avstår ifrån ”onödig” mat eller genomgår olika sorters 

fysisk träning läggs dessa handlingar till pluskontot, där de utgör en slags självrespektsalstrande 

buffert, medan handlingar som bryter mot de egna gränserna kring mat och ätande hamnar på 

minuskontot där de ger upp hov till känslan av att innehavare av en bristande moral. 

Respondenterna uppvisade skiftande syn på hur träningen påverkade deras 

förhållande till mat. Medan vissa angav att träningen fick dem att släppa på reservationerna inför 

mat angav andra att de uppfattade detta som att slänga bort effekten av träningen. Detta skulle 

kunna förstås som att vissa respondenter anser sig ha en någorlunda balans mellan de båda 

kontona, medan andra upplever att de ständigt befinner sig på minuskontot, oavsett vad de gör. 

Detta skulle i sin tur kunna ha att göra med den självbild man har, eller i vilken omfattning man 

internaliserat dietikens påbud.  

 

6.5 Den första ambivalensen – att äta eller att avstå 

Under intervjuerna bad vi respondenterna att tänka sig in i en situation där de konfronteras med 

”förbjuden” mat, d.v.s. någonting man vill äta men samtidigt känner att man borde avstå ifrån, 

och sedan berätta hur de resonerar kring detta samt redogöra för vilka motivationer som styr 

deras val. Respondenterna angav skiftande svar på frågan huruvida de skulle välja ett äta eller att 

avstå, men deras redogörelser för hur de resonerade kring alternativen samt vilka motivationer 

som styrde deras val var sinsemellan mycket likartade. Man angav att det som i första hand 

motiverar en till att äta, och speciellt vad gäller att äta ”dålig” mat, är att det ger känslor av lust, 

njutning och avslappning, samt att det skapar distans till vardagen och dämpar känslor av stress, 
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oro eller trötthet. Det som å andra sidan motiverar till att avstå är att man vill undvika känslor av 

skuld, skam, ångest och självförebråelse, samt att man är rädd för att få dåliga vanor och gå upp i 

vikt. 

De motivationer som styr respondenternas val kring mat och ätande är alltså 

sinsemellan starkt motstridiga, och oavsett vilket val man gör innebär detta alltid såväl för som – 

nackdelar. Att välja att ge utlopp för detets behov genom att äta innebär alltså att man uppnår 

tröst och njutning samt känner sig mera avslappnad, men detta medför samtidigt det Qvortrup 

refererar till som negativa estetiska och moraliska effekter. Att å andra sidan välja att följa 

överjagets röst och avstå ifrån att äta medför att dessa positiva estetiska och moraliska effekter 

uppnås, men att njutningen uteblir och att de biologiska behoven förnekas (se fig. A). 

 

 
                 Fig A. 

 

Man upplever således känslomässig ambivalens vad gäller valet av alternativ, 

men också mellan effekterna av de beståndsdelar som så att säga utgör alternativet. Man måste i 

varje situation väga fördelarna med ett alternativ inte bara mot fördelarna med det motsatta 

alternativet, utan också mot dess nackdelar. Att välja att stå emot begäret medför alltså att man 

måste väga de positiva följderna av detta (positiv effekt estetiskt och moraliskt) mot de positiva 

följderna av det motsatta alternativet (tröst och njutning), men också mot alternativets negativa 

följder (utebliven tröst och njutning).  



 50 

 

Problemet med det hela är alltså att de positiva och negativa effekterna av att 

välja att ge efter för begäret eller att stå emot det är diametralt motsatta, att välja det ena 

alternativet innebär att man visserligen får fördelarna av detta, men att man också drabbas av de 

nackdelar detta alternativ innebär. Att välja att stå emot begäret gör att man uppnår positiva 

estetiska och moraliska effekter, men att man samtidigt förnekar kroppens biologiska behov och 

berövar sig själv njutning. Att istället välja att ge efter för begäret medför att man uppnår den 

njutning man söker, men medför också de negativa moraliska och estetiska effekterna. Den 

förmodade ideala situationen, det vill säga att uppnå den tröst och njutning som medföljer valet 

att äta, samtidigt som man vinner de positiva estetiska och moraliska effekter som sammanhör 

med valet att avstå, är alltså i mycket en omöjlighet som så att säga eliminerar sig själv. Det skall 

också poängteras att de estetiska och moraliska effekterna inte nödvändigtvis måste vara 

märkbara för människor i ens omgivning, utan att dessa likväl kan vara en subjektiv upplevelse.  

 

6.6 Den mentala korsetten – en feministisk tolkning  

Pipher (1994) menar att kvinnor i högre utsträckning än män bedöms efter formen och utseendet 

på kroppen, och att kvinnor därför i högre grad baserar sin självkänsla på den subjektiva 

uppfattningen om det egna utseendet. I linje med detta drar respondenterna klara paralleller 

mellan uppfattningen om den egna kroppen och den självuppskattning man har, både vad gäller 

den egna personen och andra. Att gå ner i vikt antas leda till att man också uppnår en större 

självuppskattning, och att göra övertramp gentemot de egna reglerna kring kosthållningen leder 

till att man får sänkt självkänsla därför att man känner sig ”fet”. Crona-Leandoer menar att 

anledningen till att kvinnors självuppskattning i så hög grad är knuten till utseendet på deras 

kroppar är att de i högre utsträckning än män saknar andra möjligheter att uppnå socialt 

erkännande, och för majoriteten av respondenterna framstår också den egna kroppens egenskaper 

som en mycket central del av den egna självuppfattningen. 
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6.6.1 Två strategier – super women och wise women 

Våra respondenter rapporterar som redovisats i presentationen av det empiriska materialet 

skiftande förhållanden till mat och ätande, och de visar också prov på olika inställningar 

gentemot de ideal de uppfattar finns kring kvinnor och kvinnlighet. Det framstår här som att det 

finns vissa intressanta samband mellan förhållande till mat och uppfattningar om kvinnliga ideal, 

och man kan i stora drag urskilja två grupper vad gäller strategi gentemot detta hos respondent-

erna, vilka på många sätt är överrensstämmande med de Super Women och Wise Women som 

redovisas för i den teoretiska bakgrunden.  

Den första gruppen kan sägas karaktäriseras av att man identifierade den 

allmäntrådande kvinnliga idealbilden och som orealistisk och tvivelaktig, och att man inte såg 

några egentliga vinster i att sträva efter detta ideal. Man uppfattade inte en smal kropp som ett 

sätt att tillägna sig lycka, och man upplevde heller inte att den egna kropp-en var det mest 

centrala i den egna självuppfattningen. Dessa respondenter rapporterade samtidigt ett i 

sammanhanget relativt avslappnat förhållande till mat och ätande, där man främst upplevde 

motstridiga och/eller negativa känslor gentemot mat med högt innehåll av fett eller socker och 

heller inte kände något övermått av ångest även då man åt av den ”dåliga” maten. 

Den andra gruppen respondenter identifierade liknande samhälleliga ideal 

gällande kvinnan och kvinnligheten, men visade inte samma kritiska inställning till dessa. Man 

såg även i högre utsträckning en smal kropp som ett medel för att uppnå andra värden i livet, 

såsom socialt erkännande och självuppskattning, och man visade prov på att uppfatta den egna 

kroppen som en mycket central del i den egna självuppfattningen. Dessa respondenter redogjorde 

samtidigt för ett betydligt mer motstridigt och negativt förhållande gentemot mat och ätande, där 

man ständigt oroade sig för att överskrida de egna gränserna kring kosten genom att äta för 

mycket. Man upplevde även uttalad ångest efter att ha ätit ”dålig” mat, och man lade ner en mer 

omfattande möda på att på olika sätt kontrollera det egna kostintaget. 

 

6.6.2 Självbild och förhållande till mat och ätande 

Dessa resultat är alltså på många sätt överrensstämmande med de som rapporteras i Birgitta 

Meurlings antologi (2003), där de flickor som definierats som Super Women visade förhöjd risk 

att utveckla ätstörningar medan de som tillhörde den grupp som kallades Wise Women fick 
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normalpoäng på testet och därmed inte kunde sägas befinna sig i riskzonen. Att ha en inre 

övertygelse om den egna kroppens otillräcklighet och till följd av detta vilja bli smalare genom 

att banta är alltså bevisligen en viktig riskfaktor för att utveckla ätstörningar, och forskning visar 

som tidigare nämnts att flickor som bantar hårt löper en mycket starkt förhöjd risk att utveckla 

ätstörningar jämfört med flickor som inte bantar alls (Meurling 2003). Detta innebär att de 

respondenter vilka kan definieras som Super Women rent teoretiskt löper högre risk att drabbas 

av ätstörningar, något som också stöds av faktumet att de rapporterar en högre grad av såväl 

ångest i samband med ätande som vilja att utöva total kontroll över den egna kosthållningen.  

Faktumet att flickor som bantar hårt befinner sig i riskzonen för att utveckla 

ätstörningar är alltså mycket välbelagt. Mot bakgrund av det empiriska resultatet och de 

slutsatser som presenteras i Barbro Thurfjells artikel skulle man dock kunna ifrågasätta själva 

resonemanget bakom synen på bantningen som en bidragande orsak till att utveckla ätstörningar, 

på så sätt att ett sådant resonemang så att säga går förbi problemens grundorsaker. Istället för att 

se bantning som en riskfaktor i sig själv, bör man kanske snarare ifrågasätta varför vissa flickor 

uppfattar den egna kroppen som det främsta, och ibland enda, medlet för att uppnå lycka, och 

varför vissa flickor utan förbehåll utvecklar en oreflekterat negativ syn på den egna kroppen. 

 

Ytterligare tendenser till samband mellan självskattning och förhållande till mat och ätande kan 

även sägas i det kvantitativa materialet. Naturligtvis är det inte möjligt att utifrån enkäten uttala 

sig närmare om hur de tillfrågade flickornas individuella förhållande till ämnet ser ut, men man 

kan trots detta iaktta vissa intressanta samband mellan svaren. De flickor som uppgivit att de 

anser att de är mindre attraktiva (helt eller i huvudsak missnöjda med det egna utseendet 

och/eller kroppsvikten) har i hög utsträckning även angivit att de ofta avstår från att äta viss mat 

samt att det ofta händer att de ångrar sig efter att ha ätit. Omvänt uppger de flickor som angivit 

att de är mer nöjda med den egna kroppens utseende och vikt att de har ett betydligt mer avspänt 

förhållande till mat och ätande på så sätt att de mer sällan avstår ifrån att äta sådant de vill äta 

samt att de mer sällan ångrar sig efteråt.  

Rent objektivt kan det sägas att samtliga av de drygt sextio flickor som svarade 

på enkäten hade ett fördelaktigt yttre och att de med ett par undantag var fullt normalviktiga. 

Trots detta gav de alltså mycket olika svar på de enkätfrågor vilka syftade till att ta reda på hur 

nöjda informanterna var med sitt utseende och sin vikt, och de gav även skiftande svar på de 
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frågor som rörde ånger efter att ha ätit respektive att avstå ifrån mat man egentligen ville äta. Det 

kan utifrån detta rimligen antas att upplevelsen av att vara missnöjd med sin vikt och/eller sitt 

utseende primärt har sitt ursprung i den egna självbilden, snarare än i objektiva fakta om den 

egna kroppens faktiska form och fysionomi.  

 

Många teoretiker, exempelvis Pipher (1994), menar som tidigare redogjorts för att bantande och 

den ständiga fokusering på kroppen detta innebär ofta primärt handlar om att uppnå 

godkännande genom att göra sig själv psykiskt liten, hjälpbehövande och ofarlig. Det kan utifrån 

detta antas att de flickor som ofta bantar i högre grad än andra inte bara ser den egna kroppen 

som mer central i den egna självbilden, utan att de också har internaliserat bilden av idealkvinnan 

som omvårdande, passiv, harmlös och bildskön. De flickor som kan karaktäriseras som Wise 

Women kan således sägas löpa mindre risk för att utveckla ätstörningar, då de inte uppfattar den 

samhälleliga idealbilden av kvinnan som ett legitimt mål och därför inte i samma utsträckning 

strävar emot att uppnå dessa ideal. De känner inte något behov av att be om ursäkt för att de tar 

upp socialt utrymme och samtidigt ser de i högre utsträckning det som något av en självklarhet 

att de i egenskap av medlemmar i ett demokratiskt samhälle har rätt att delta i konkurrensen om 

makten i olika sammanhang.  

 

6.7 Den andra ambivalensen – att ta ställning och utveckla en strategi  

Det ter sig alltså som att den bild av ideal kring kvinnor och kvinnlighet man har är central vad 

gäller risken att utveckla ett stört förhållande gentemot mat och ätande, alternativt att utveckla en 

ätstörning. Förmågan att differentiera den egna kvinnliga idealbilden ifrån samhällets och istället 

skapa egna ideal utifrån det som är viktigt för den egna personen kan följaktligen sägas vara ett 

slags skyddsmekanism mot att utveckla en negativ syn på den egna kroppen, och därmed hamna 

i riskzonen för att utveckla en komplicerad relation till det egna kostintaget. Det skall dock 

understrykas att förmågan att kritiskt granska den samhälleliga bilden av kvinnan och differen-

tiera sin egen idealbild från denna inte nödvändigtvis garanterar ett konfliktfritt förhållande till 

mat och ätande.  
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Respondenterna upplever att de förutom att känna ambivalens gentemot vad och 

hur mycket de skall äta även kan känna att det är svårt att utveckla en strategi gentemot det egna 

förhållandet till mat och ätande. De känner sig kluvna mellan att se maten som ett förföriskt hot 

som måste stås emot, och att vilja förkasta ett sådant negativt eller destruktivt synsätt. Lina 

menar att hon ibland kan känna det som att hon vill vara två saker samtidigt; en smal tjej som 

klarar av att avstå ifrån ”för mycket” mat och en socialt medveten person som inte påverkas av 

sådana tankegångar. Då hon hoppar över mål i syfte att bli smalare upplever hon att hon på en 

och samma gång både mår bra för att hon lyckas stå emot lusten att äta och dåligt för att hon 

känner att hon sviker sig själv genom att dras med i strömmen. 

 

Utifrån denna andra ambivalens utvecklar respondenterna olika strategier för att hantera de 

motstridiga känslor uppfattningen som det egna förhållandet till mat och ätande föder. Att vara 

ambivalent till hur man ska ställa sig till sitt eget förhållande till mat och ätande och till de ideal 

man uppfattar gör att det blir svårt att utveckla en enhetlig strategi, varför majoriteten av 

respondenterna kan sägas ha utvecklat olika former av dubbla strategier, på så sätt att dessa 

rymmer flera intentioner. Att använda sig av en sådan dubbel strategi innebär att man på olika 

sätt ”egentligen” vet att det är destruktivt och fel att oroa sig så mycket för vad man äter och hur 

man ser ut, men att man i de situationer där man tvingas välja vad och hur mycket man ska äta 

ändå agerar utifrån denna oro. Med hjälp av denna strategi kan man alltså tillfredställa båda sina 

föresatser, genom att kritisera de rådande förhållandena på ett teoretiskt plan, och att sträva efter 

att efterleva dietikens påbud på det praktiska. 

Qvortrup menar i sin artikel (red. Meurling 2003) att vi oftast uppfattar dietik 

som motiveras med hälsoskäl som någonting nyttigt och livsbejakande, medan vi trots att den 

mer traditionella bantningen till stora delar består av samma ingredienser som den moderna 

dietiken uppfattar denna som betydligt mindre sund. Sådana tankegångar kan även iakttas hos 

flera av respondenterna, vilka använder sig av hälsoargument för att motivera varför de ofta 

väljer att avstå kaloririk mat. Dessa respondenter differentierar även sig själva ifrån de flickor 

som ”bara håller på och bantar”, och menar att den egna viljan att hålla sig smal i första hand 

relaterar till omtanke om det egna välbefinnandet, snarare än till att vilja uppnå estetiska värden. 

Självklart är sådan omsorg om den egna hälsan ett fullgott skäl till att avstå mat med högt 

innehåll av socker, fett och kalorier, men mot bakgrund av Qvortrups teorier om dietiken som en 
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mer accepterad omskrivning av den kroppsmedvetna bantningen skulle man ändå kunna tänka 

sig att detta är ett sätt att legitimera sin egen vilja att uppnå de rådande kroppsliga idealen inför 

sig själv och omgivningen. 

 

Det kan såväl för den egna individen som för andra förefalla som att en persons förhållande till 

mat och ätande är det oreflekterade resultatet av diverse omständigheter som individen själv inte 

styr över, och detta kan också sägas vara riktigt på så sätt att vi har en mycket begränsad 

möjlighet att som enskilda individer påverka strukturerna hos det samhälle vi lever i. Den 

strategi gentemot det egna förhållandet till mat och ätande man utvecklar kan emellertid, i likhet 

med vad Giddens (2005) skriver, alltid ses som resultatet av mer eller mindre medvetna val, 

vilka utgår ifrån de motivationer som styr oss. Giddens menar att det är ångesten som på olika 

sätt agerar drivkraft i de val vi gör, och att vi utifrån detta tillägnar oss de strategier som helt 

enkelt upplevs fungera bäst för oss. Utifrån det empiriska materialet kan vi konstatera att 

respondenterna ofta agerar utifrån sin egen ångest då de förhåller sig till mat och ätande, på så 

sätt att de undviker ”dålig” mat av rädsla för att bli överviktiga, känna självförebråelse etc., och 

att detta också får dem att utforma olika strategier vars syfte kan sägas vara att maximera olika 

vinningar och minimera den egna ångesten.  

 

6.7.1 Strategiernas villkor – den patriarkala kontrollens närvaro 

Anna-Karin Larsson menar i sin artikel Från korsett till kost (red. Meurling 2003) att den patriar-

kala kontroll av kvinnan som tidigare utövats fysiskt genom hämmande mode, att begränsa 

kvinnan till hemmet etc. till följd av de samhällsförändringar som ägde rum under det tidiga 

1900-talet successivt förändrades och istället antog en mental form, där den egna kroppen och 

den ständiga oron över hur denna uppfattas är central. Då den patriarkala strukturen i det 

postmoderna samhället bygger på inre kontroll, är dess fortlevnad alltså beroende av att kvinnor 

internaliserar denna och därmed godkänner det patriarkala strukturernas premisser. 

Det kan utifrån detta resonemang förefalla som att lösningen på ett komplicerat 

förhållande till mat och ätande är enkel och ligger i att göra sig av med negativa eller destruktiva 

känslor gentemot maten genom att upphöra att bry sig om de ideal som styr en, vilket emellertid 

av förklarliga skäl är lättare sagt än gjort. Rent teoretiskt har naturligtvis varje kvinna möjlighet 
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att helt enkelt underkänna de instanser som dikterar hennes villkor som kvinna, men i praktiken 

är detta ett synnerligen problematiskt projekt eftersom det kan sägas vara den patriarkala 

strukturen som påbjuder förutsättningarna för en sådan kamp. Det är följaktligen inget alternativ 

att som kvinna utifrån sina egna värderingar hitta på egna ideal, utan hon måste helt enkelt finna 

sig i att bli bedömd utifrån de ideal som är godkända av samhället. Oavsett vad hon själv anser 

vara värt att idealisera kommer hon till stora delar att bli bedömd efter den standardmall som 

internaliserats av majoriteten av samhället. Den kvinna som inte ställer upp på att sträva efter, 

eller åtminstone eftertrakta, det samhället idealiserar får alltså svårt att tillägna sig själv de 

positiva värden som uppkommer genom samspel med det omgivande samhället.  

Det som gör den kontroll som den patriarkala strukturen utövar så effektiv är 

följdaktigen att den så att säga har lagt beslag på många av de värden som människor strävar 

efter att tillägna sig. Kvinnor underkastar sig inte dietikens påbud därför att de känner en obändig 

lust efter att bli kontrollerade av den patriarkala strukturen, utan därför att de av helt förklarliga 

skäl har som intention att uppnå positiva värden såsom en stark självkänsla och socialt erkänn-

ande. Att ha förmågan att överblicka vad som gör en till en ständigt självgranskande ung kvinna 

innebär inte att man automatiskt kan bortse från det implicita imperativet att oroa sig över den 

egna kroppens ofullkomlighet och att göra vad man kan för att bekämpa den. Många flickor och 

kvinnor upplever därför att de, trots att de rent teoretiskt genomskådat det absurda i att hänga 

upp hela sin självuppskattning på några felplacerade hekton, ändå inte kan slita sin uppmärksam-

het ifrån den egna kroppen. Om detta citerar Mary Pipher Simone de Beauvoir när hon skriver: 

”Tonårsflickor upplever en konflikt mellan sitt behov av att vara självständiga och sin önskan att 

vara kvinnliga, mellan sin ställning som människa och sin roll som kvinna” (Pipher 1994:20). 

 

6.8 Sammanfattning av analysen  

Respondenterna ser i likhet med vad Giddens (2005) skriver om den postmoderna tiden det egna 

självet som ett reflexivt projekt, och den egna kroppen som något som genom kost och träning 

skall utformas och förbättras. Man upplever att den egna kroppens form och utseende är central i 

den egna självuppfattningen, och att den egna självrespekten är mer eller mindre starkt kopplad 

till upplevelsen av den egna kroppen.  
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Utifrån Qvortrups teorier (red. Meurling 2003) om att vi uppfattar förnuftet som 

överordnat begäret och därför idealiserar alla uttryck för förnuft och förmåga att förneka vårt 

begär, visar respondenterna tydligt prov på att se en smal kropp som mer åtråvärd än en rundare. 

Man uppfattar även att en smal kropp för med sig andra värden, såsom socialt erkännande och ett 

stärkt självförtroende, vilket kan ses som att man internaliserat uppfattningen att handlande 

utifrån förnuftet alltid leder till positiva värden. Maten uppfattas som bärare av starka moraliska 

betydenheter, och den skuld och/eller skam respondenterna känner då de överskridit de egna 

gränserna kring mat och ätande kan förstås utifrån Qvortrups teorier om syndens aktualitet i det 

moderna samhället. 

Respondenterna upplever att det är viktigt att på olika sätt upprätthålla en balans 

kring det egna kostintaget, d.v.s. ägna sig åt dietik (red, Meurling 2003), och att det är svårt att 

känna sig nöjd med sig själv på denna inte uppnås. Att ha brutit mot de egna kostreglerna kan 

leda till att man upplever sänkt självrespekt, och därför vill komp-ensera detta genom att dra ner 

på matintaget och/eller ägna sig åt olika sorters träning. Då man sätts i en valsituation måste man 

i likhet med vad Qvortrup (red. Meurling 2003) skriver ta hänsyn till såväl estetiska som 

moraliska konsekvenser, och att välja mellan att äta eller att avstå innebär att man kan känna 

ambivalens både mellan de båda alternativen och av dess följder. 

Respondenterna visar skiftande inställning både till mat och ätande och till de 

kvinnliga ideal man identifierade ifrån samhällets sida, och respondenterna kunde enligt de 

teorier som redogörs för i Thurfjells artikel (red. Meurling 2003) utifrån detta delas in i två 

grupper; Super Women och Wise Women. De flickor som definierades som Super Women visade 

ett mer komplicerat förhållande både till den egna kroppen och till mat och ätande, medan de 

flickor som definierats som Wise Women uppvisade ett mer avslappnat förhållande, vilket kan 

ses som att det finns ett starkt samband mellan den bild man har av den ideala kvinnan och 

förhållandet till mat och ätande. 
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7. DISKUSSION 
 
 

Vi har i föreliggande uppsats försökt ge en bild av hur unga tjejer förhåller sig till mat och 

ätande, och hur de själva upplever detta förhållande. Vi har även försökt finna troliga teoretiska 

förklaringar till detta, genom att bland annat titta på den postmoderna tidens syn på självet som 

ett reflexivt projekt, rationaliteten som en viktig grundpelare i samhällsstrukturen, begrepp som 

synd och moral, samt feministiska teorier om patriarkal kontroll av kvinnan. 

Vi har framhållit att våra kroppar många gånger utgör en arena där vi med 

maten som medel spelar ut olika kulturella eller sociala föreställningar, och att vårt förhållande 

till mat och ätande därför till stora delar handlar om vår bild av oss själva och de roller vi 

innehar. Vi har också visat på att gränsen mellan vad som kan betraktas som ett normalt 

förhållande till mat och vad som ses som ett onormalt är i högsta grad flytande, och att det även 

inom vad som definieras som ett normalt förhållande kan finnas betydande inslag av negativa, 

destruktiva eller paradoxala känslor och tankar.  

 

7.1 Implikationer  

Utifrån de teoretiska tolkningar vi gjort av det empiriska materialet kan vi dra slutsatsen att det 

negativa eller komplicerade förhållande till mat och ätande som många unga kvinnor utvecklar 

har reella och påtagliga strukturella orsaker, och att detta därför skall ses som yttringar av sociala 

strukturer snarare än i ur en individualpsykologisk synvinkel. Det kan därför inte sägas vara 

någon tillfällighet att sådana problem är överlägset vanligast just bland unga kvinnor och flickor, 

eller att det är inom denna grupp som ätstörningar primärt förekommer. Det är utifrån denna 

kunskap av yttersta vikt att inte reducera det hela till resultatet av personlig osäkerhet eller 

överdriven mottaglighet för mediala budskap, eftersom detta inte bara fråntar förhållandet sin 

betydelse som uttryck för en underliggande samhällelig problematik, utan i förlängningen även 

innebär att alla ansatser till förändringar och framåtskridande omöjliggörs.  

Tyvärr kan stora delar av det samhälle unga tjejer möter sägas vara allt annat än 

utformat för att uppmuntra till ett sunt och avslappnat förhållande till den egna kroppen. Tvärtom 

livnär sig stora delar av det moderna konsumtionssamhället på att först skapa och sedan 

hänsynslöst utnyttja osäkerhet och tvivel kring den egna personens inneboende värde. Mycket av 
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möjligheterna till att skapa en förändring kan därför tänkas ligga i att ge unga tjejer alternativa 

ideal och förebilder, vilka poängterar inre kvalitéer och uppmuntrar till individuella skillnader. 

Det skulle också medföra betydande positiva effekter för många människor om vi lyckades 

avdramatisera maten och ätandet, och återge den något av sin enkla och ursprungliga betydelse.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Då vi intar ett kritiskt perspektiv och ser tillbaka på arbetsprocessen bakom uppsatsen kan vi 

konstatera att vi anser oss ha använt relevanta och funktionella metoder, samt att vi genom dessa 

uppnått vårt syfte. Samtidigt finns det naturligtvis aspekter i uppsatsen som kunnat göras 

annorlunda, och som vi i efterhand hade valt att förhålla oss på ett annat sätt till. Till exempel 

hade vi kanske kunnat uppnå ett ännu mer substantiellt resultat av vissa av de kvalitativa 

intervjuerna om dessa hade kunnat få en mer formell prägel. Vissa av intervjuerna hade därför 

kunnat förläggas till andra platser, där man haft tillgång till garanterad avskildhet.  

 

7.3 Framtida forskning 

Vi har i föreliggande uppsats ensidigt fokuserat på tonårsflickors förhållande till mat och ätande, 

vilket alltså innebär att vi inte rent empiriskt har satt detta i relation till hur motsvarande 

förhållande ser ut hos unga män. Förslag på framtida forskning kan därför vara att ytterligare 

fördjupa sig i de skillnader som finns mellan könen vad gäller attityder till mat och ätande, eller 

att på ett liknande sätt fokusera på tonårspojkars förhållande till ämnet. Det skulle också i 

sammanhanget vara givande att jämföra hur män påverkas av synen på självet som ett reflexivt 

projekt, och hur dessa budskap i så fall påverkar deras förhållande till den egna kroppen.  

Det skulle vidare vara av intresse att utreda vad som får flickor att anta en viss 

strategi samt vad som får dem att idealisera vissa saker framför andra, då vi här främst riktat in 

oss på att redogöra för hur flickor använder sig av olika strategier för att hantera kontakten med 

mat och det egna förhållandet till ätande men inte närmare gått in på hur de egna idealen formas 

eller hur dessa påverkar utformandet av det egna självet. Vad som slutligen även skulle vara av 

betydelse för ämnet är att ytterligare fördjupa sig i hur den hälsomedvetenhet många människor 

visar prov på relaterar till dietikens påbud, och hur traditionella budskap om kroppen och 

moralen går igen i de moderna hälsotrenderna. 
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Bilaga 2 -enkät 

 

Jag är __år 

 

Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig: 

Kom ihåg att alla uppgifter behandlas konfidentiellt! 

 

 

 
                                                                                           Stämmer                        Stämmer 
                                                                                            inte alls                              helt 
 

Jag är nöjd med mitt utseende                              1          2         3         4         5 

Jag är nöjd med min vikt                                                       1          2         3         4         5 

Jag är nöjd med min kosthållning                                          1          2         3         4         5 

Jag tycker att det är viktigt vad jag äter                                 1          2         3         4         5 

 

Det händer att jag avstår ifrån att äta vissa saker                   1         2         3         4         5 

               Det händer att jag ångrar mig efter att jag ätit vissa saker     1         2         3         4          5 

Jag upplever att mat och ätande är ett problem för mig         1         2         3         4          5 

Mitt utseende påverkar vad jag tycker om mig själv              1         2         3         4          5 

 

 

 

1 Jag vill vara intervjuperson! 

 

Min mailadress är_____________________________________ 

 

Mitt mobilnummer är__________________________________ 

 

 
 
 



 

 
Bilaga 3 -intervjuguide 
 
Hur skulle du beskriva ditt eget förhållande till mat? 
Uppföljningsfrågor: Tycker du att detta förhållande i huvudsak är positivt eller negativt?   
                                 Varför? 
 
Kan du känna motstridiga känslor kopplade till mat och ätande? 
Uppföljningsfrågor: Hur ser de känslorna i så fall ut? 
                                 I vilka situationer känner du dem? 
 
Då du sätts i en situation där du ser någonting ”otillåtet” (ex. wienerbröd, pizza etc.) som 
du både får och vill äta – hur gör du då? 
Uppföljningsfrågor: Om du väljer att äta – varför väljer du det? 
                                 Om du väljer att avstå – varför väljer du det? 
 
Vad tror du påverkar ditt eget förhållande till mat och ätande? 
(Föräldrar, vänner, media etc.) 
 
Hur tror du att unga tjejers förhållande till mat och ätande ser ut i allmänhet? 
Uppföljningsfrågor: Vad tror du det är som påverkar? 
 
Hur tror du att du påverkas då du äter tillsammans med andra människor? 
Uppföljningsfrågor: Varför? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


