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Bilaga 1.  
Intervjuguide 

 
 
Bakgrund och orsaksfaktorer 
Hur märkte du att ditt beteende var avvikande? 
Vilken sorts ätstörning drabbade dig? 
Vad tror du ligger till grund för att du utvecklade en ätstörning? 
På vilket sätt uppmärksammades din ätstörning av någon utomstående? 
 
Personlighetsdrag 
Beskriv hur du upplevde ditt beteende/personförändring under utvecklandet av ätstörningen. 
Hur skulle du beskriva dig själv? 
Vilka är dina starkaste personlighetsdrag? 
Hur har ätstörningen påverkat dig som person? 
 
Familj/yttre påverkan 
Hur såg förhållandet till din familj ut när du blev sjuk? 
Hur upplever du din relation med din familj idag? 
Upplevde du påverkan från andra i din omgivning (utanför familjen)? 
 
Idrott/fysisk aktivitet 
Vilken betydelse har idrott/fysisk aktivitet i ditt liv? 
Beskriv hur ditt förhållande till idrott/fysisk aktivitet såg ut under den tid då du utvecklade 
ätstörningen.  
Hur ser ditt förhållande till idrott/fysisk aktivitet ut idag? 
 
Kroppsuppfattning 
Hur upplevde du din relation till din kropp när du var som sjukast? 
Beskriv hur du ser på din kropp idag. 
Hur tror du samhällets kroppsideal av kvinnan har påverkat dig? 
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Bilaga 2. 
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Psykologi med inriktning idrott 41-60 p 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Frida Tinglöf och läser idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad. Just nu skriver 
jag min C-uppsats och har valt att närmare studera idrottsanorexi och anorexia nervosa. Syftet 
med uppsatsen är att genom en kvalitativ forskningsstudie finna likheter och skillnader i 
upplevelsen av sjukdomen anorexi både hos idrottare och hos ickeidrottare som varit 
drabbade.  
Jag ska göra ca 10 enskilda intervjuer för min studie och söker nu efter ”friska” 
idrottsanorektiker och anorektiker. Deltagandet i intervjun är frivilligt och individen har rätt 
att avbryta intervjun när som helst. Intervjun kommer att spelas in på band, med personens 
tillåtelse, och ta ca en timme. All information kommer att behandlas konfidentiellt och 
resultatet kommer att presenteras så att ingen individ ska kunna identifieras.   
 
Jag är medveten om att ni har tystnadsplikt och inte kan lämna ut namn eller telefonnummer. 
Det skulle vara tacksamt om ni har möjlighet att hjälpa mig med min studie. Detta genom att 
informera era patienter om min undersökning och höra av er till mig om någon patient är 
villig att vara med i min undersökning. Patienterna kan även på egen hand höra av sig till mig 
om de är intresserade av att delta i min undersökning. 
 
Kriterier för deltagande i intervjun: 
 
• minst 18 år fyllda 
• personen ska ha sökt hjälp hos er 
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