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 Introduktion 
 
Ätstörningar är en väsentlig källa till fysiskt och psykosocialt sjukligt tillstånd bland unga 
kvinnor (Fairburn & Harrison, 2003). Att äta nyttigt och träna anses idag som mycket 
hälsosamt. För vissa personer kan dock träning och kosthållning lätt gå till överdrift. Det 
överdrivna tränings- och kostbeteendet kan i sin tur leda till att ätstörningar utvecklas. 
Idrottsdeltagande och fysisk aktivitet har effekt på aptit, kroppsuppfattning, kosthållning och 
vikt. Augestad och Flanders (2002) menar likväl att detta kan vara en hälsosam effekt och inte 
en riskfaktor för utveckling av ätstörningar.  

Individer som drabbas av ätstörningar är viljestarka, arbetsamma, intelligenta, 
perfektionistiska, ambitiösa och ofta duktiga i idrott, vilka är egenskaper som påträffas just 
hos idrottare (Sundgot-Borgen, 1993). Trots att det finns omfattande litteratur som undersöker 
ätstörningar hos idrottare så finns det dock lite forskning om hur idrott och träning påverkar 
individer med diagnostiserade ätstörningar (Madison & Ruma, 2003). Det finns därför ett 
behov av att titta närmare på kvinnors upplevda erfarenheter och uppfattningar av sambandet 
mellan just träning och utvecklandet av ätstörningar, men även personlighet och 
kroppsuppfattning.  
 
En ätstörning definieras som ett definitivt stört tillstånd vad det gäller matvanor eller kontroll 
över sin vikt som kan resultera i en utmärkande försämring av fysisk hälsa eller psykosocial 
yttring (Fairburn & Harrison, 2003). Av alla patienter som lider av ätstörningar är 95 % 
kvinnor (Södersten, Bergh & Zandian, 2006) och är mest förekommande bland tonårsflickor 
och unga kvinnor (Hooek, 2003 ref. i Sudi, Öttl, Payerl, Baumgartl, Tauschmann & Muller 
2004). Ätstörningar är ett begrepp som inkluderar de kliniska ätstörningarna anorexia nervosa 
(AN), bulimia nervosa (BN) och ätstörningar utan närmare specifikation (UNS) (Sundgot-
Borgen, 2002). Med klinisk ätstörning menas att ätstörningen är svår nog för att berättiga 
sjukvårdande åtgärder (Clinton & Norring, 2002). Vid diagnostisering av kliniska ätstörningar 
används systemet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV. För att bli 
diagnostiserad med en ätstörning måste individen uppfylla kriterier enligt DSM-IV (Beals, 
2004). 

Anorexia nervosa (AN) betyder nervös aptitlöshet, patienterna har dock aptit men gör allt 
som står i deras makt för att motarbeta den, vilket gör beteckningen nervös aptitlöshet 
ofullständig (Clinton & Norring, 2002). Crisp (1980, ref. i Clinton & Norring, 2002) 
definierar anorexia nervosa som stark viktfobi. Diagnostiska kriterier för AN enligt DSM-IV 
(American Psychiatric Association, 1994, ref. i Beals, 2004) är att individen bibehåller en 
kroppsvikt som är mindre än 85 % av normalvikt för ålder och längd, har en intensiv rädsla 
för att bli tjock, en störd kroppsupplevelse vad det gäller vikt och form samt amenorré det vill 
säga utebliven menstruation under minst tre menstruationscykler i följd. Det finns även två 
specificerade varianter av AN, enbart självsvältning och hetsätande/självrensning. En individ 
som enbart självsvälter går ned i vikt eller behåller en onormalt låg kroppsvikt genom strikt 
begränsning av energiintag och överdriven träning. Den andra varianten av AN, 
hetsätning/självrensning, upprätthåller också en sträng begränsning vad det gäller energiintag 
och överdriven träning. Det som skiljer dem åt är att den sist nämnda typen hetsäter och 
kompenserar med självframkallande kräkningar, lavemang, laxeringsmedel eller 
vattendrivande medel för att kontrollera sin vikt (APA, 1994, ref. i Beals, 2004). 
 
Perfektionism, självkontroll och låg självkänsla är gemensamma kännetecken hos anorektiker 
(Polivy & Herman, 2002). Perfektionism är ett personlighetsdrag som kännetecknas genom 
strävan efter fullkomlighet och överdrivet hög standard gällande prestation till följd av 
benägenhet att överkritisera utvärderandet av sitt beteende (Flett & Hewitt, ref. i Stoeber, 
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Otto, Pescheck, Becker & Stoll, 2006). Att anpassa sig efter denna strävan kräver enorm 
självkontroll och självkontroll är grundläggande för strävan till att uppnå sina mål (Fairburn, 
Shafran & Cooper, 1998). Perfektionism är ett omfattande begrepp och kan därför ses ur ett 
multidimensionellt perspektiv. Det betyder att perfektionism inte endast består av en faktor 
utan flera. Kliniska beskrivningar tyder på att människor med perfektionism är mycket oroliga 
över att göra misstag, tvivlar på den egna förmågan, lägger stort värde på sina föräldrars 
förväntningar och är väl organiserade (Frost et al., 1990, ref. i Shafran, Cooper & Fairburn, 
2002). Perfektionism har också mellanmänskliga aspekter, detta betecknar sådant som händer 
mellan personer eller är utmärkande för själva relationen mellan människor, dessa är viktiga 
när det handlar om att anpassa sig till svårigheter (Hewitt & Flett, 1991, ref. i Shafran et al., 
2002). Det finns två aspekter av perfektionism, normal perfektionism och neurotisk 
perfektionism. Ur den normala aspekten tillåter individen sig att sätta realistiska mål och 
känner glädje när dessa mål har utförts. Ur den neurotiska aspekten sätter istället individen 
orealistiskt höga mål och accepterar inte misstag. Personen drivs mer av rädslan att 
misslyckas än strävan efter att prestera. Detta kan leda till negativa tankar om sig själv vilket i 
sin tur beror på omöjligheten till den perfekta prestationen (Mitzman, Slade & Dewey, 1994, 
ref. i Pearson & Gleaves, 2006).  

Stumpf och Parker (2000, ref. i Pearson & Gleaves, 2006) har funnit att normal 
perfektionism och självkänsla har ett positivt samband och neurotisk perfektionism och 
självkänsla har ett negativt samband. Självkänsla kan definieras som kärnan av mental hälsa 
medan den representerar vår självklassificering av vårt helhetsvärde. Självkänsla associeras 
med emotionell stabilitet, låg självkänsla kan känneteckna olika former av mentala sjukdomar 
och förknippas med svagt beteende vad det gäller hälsan (Fox, 1999). Anorektiker har 
generellt en extremt låg självkänsla, vilken är nyckeln till det som driver besattheten att vara 
smal. Den låga självkänslan är starkt knuten till kroppsvikten, något en anorektiker aldrig är 
nöjd med men ständigt försöker minska (APA, 1994, ref. i Beals, 2004).  

 I en studie undersöktes relationen mellan perfektionism och kroppsmissnöje, Davis (1997, 
ref. i Pearson & Gleaves, 2006) fann att när den neurotiska perfektionismen var låg så var den 
normala perfektionismen positivt bunden till nöjsamhet med kroppen. När den neurotiska 
perfektionismen var hög så var den normala perfektionismen negativt associerad till 
nöjsamhet med kroppen.   
 
Ett centralt beteende hos individer med AN är att de har ett stort behov att kontrollera sin 
kosthållning (Bruch, 1973; Vitousek & Manke, 1994; Fairburn et al., 1998, ref. i Fairburn et 
al., 1998). Strikt kosthållning ökar anorektikernas känsla av att ha kontroll, denna kontroll ger 
i sin tur en känsla av att vara duktig. Den stränga mathållningen handlar inte enbart om 
mängden av mat utan även vilken sorts mat de äter och när de äter den. Perfektionism, som är 
ett framträdande drag hos en anorektiker ger uttryck i överdrivna regler gällande kosten 
(Slade, 1982, ref. i Fairburn et al., 1998). Genom att lyckas med att kontrollera maten 
kontrollerar de även allt annat som är viktigt i deras liv. På så sätt så undviker de att ta itu med 
andra svårigheter som till exempel familjeproblem (Brunch, 1973; Slade, 1982, ref. i Fairburn 
et al., 1998). Även Polivy och Herman (2002) menar att ätstörningar är ett sätt att hantera 
problem som har med självkontroll och identitet att göra.  

Andra kännetecken hos en anorektiker är symptom av depression, irritation, instabilt humör 
och besatthet av att bland annat hålla en låg kroppsvikt. Fairburn och Harrison (2003) menar 
att det som är utmärkande med dessa karaktärsdrag är att de förvärras i takt med att vikten 
sjunker och förbättras när individen tillfrisknar och ökar sin vikt igen. Många blir även 
tillbakadragna vad det gäller det sociala livet och isolerar sig, även detta karaktärsdrag vänder 
vid tillfrisknande.  
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Ätstörning utan närmare specifikation (UNS) är en klinisk ätstörning som nyligen lades till i 
DSM-IV systemet för att beskriva tillstånd som uppfyller vissa men inte alla kriterier för AN 
och BN (Beals, 2004). Idrottsanorexi uppfyller vissa kriterier för kliniska ätstörningar men 
inte alla. Därför hamnar idrottsanorexin inom ramen för ätstörningar utan närmare 
specifikation (Fairburn & Harrison, 2003). Sundgot-Borgen (1993) anser att idrottsanorexi 
kan existera om ätstörningar föreligger trots att kriterierna för anorexi och bulimi inte möts. 
Begreppet anorexia athletica, idrottsanorexi, introducerades med orsak av att idrottarna utgör 
en särskild population och enligt alla de faktorer som kopplas samman med träning, ätmönster 
och psykologisk personlighet ska symptom av ätstörningar i idrotten tolkas annorlunda 
jämfört med ickeidrottare (Sundgot-Borgen, 1993).  

Idrottsanorexi är en variant av AN men till skillnad från ickeidrottande anorektiker, som ser 
smalhet som deras enda mål, strävar idrottsanorektiker både efter låg vikt likväl som 
förbättring på prestationen vilket de tror den låga vikten kommer att medföra (Beals, 2004). 
Enligt Sudi et al. (2004) baseras viktminskningen för idrottsanorektiker på prestationen och 
inte på utseendet eller överdriven oro över kroppsformen. Däremot kan denna oro utvecklas 
vid jämförelse med andra idrottare som är mer framgångsrika. Den stränga kosthållningen 
eller den överdrivna träningen börjar självmant hos idrottaren eller på grund av tränarens 
rekommendationer. Det kan dock vara svårt att särskilja en person med idrottsanorexi ifrån en 
person med AN eller BN, då även dessa personer tränar mycket för att bibehålla en låg 
kroppsvikt (Davis, Kennedy & Ravelski, 1995, ref. i Sudi et al., 2004).  

Absoluta kriterier (som måste förekomma) för idrottsanorexi är enligt Sundgot-Borgen 
(1993) viktnedgång, åtminstone 5 % mindre än förväntad normalvikt för ålder och längd, en 
överdriven rädsla för viktuppgång eller att bli tjock, minskat energiintag samt avsaknad av 
sjukdom eller störning som kan förklara viktnedgången. Relativa kriterier (som kan 
förekomma) är försenad pubertet, menstruationsrubbningar, hetsätning, självframkallande 
kräkningar, användning av laxeringsmedel eller vattendrivande medel, tvångsmässigt 
tränande och mag- och tarmproblem. 
 
Utvecklandet av ätstörningar består inte bara av en faktor utan flera. Polivy och Herman 
(2002) menar att sociokulturella faktorer (bl.a. media och medmänniskor), familjefaktorer, 
individuella faktorer (bl.a. negativa affekter, låg självkänsla och kroppsmissnöje), kognitiva 
faktorer ( bl.a. perfektionism och besatthet) och biologiska influenser (bl.a. gener och 
neuroendokrina faktorer) har betydelse för uppkomsten av ätstörningar. En studie gjort på 
kvinnliga idrottare visar resultat på att de väsentligaste faktorerna som bidrar till utveckling av 
ätstörningar är tidig specialisering, bantning vid tidig ålder, byte av tränare, skada/sjukdom 
som leder till uppehåll av träning och abrupt förändring av träningsdos (Sundgot-Borgen, 
1993). Möjliga orsaks- och riskfaktorer av utvecklandet av ätstörningar inom elitidrotter är 
exempelvis press att gå ned i vikt från till exempel tränare eller förälder, skador, överträning, 
rädsla för att misslyckas eller rädsla för puberteten (kvinnliga idrottare) och personliga 
faktorer (Sundgot-Borgen, 1994).  

Det tvistas om idrottsdeltagande förknippas med ätstörningar bland flickor och kvinnor. 
Garner och Rosen (1991, ref. i Hausenblas & Carron, 1999) anser att en potentiell riskfaktor 
för att utveckla en ätstörning är just idrottsdeltagande. Browell, Rodin och Wilmore (1992, 
ref. i Smolak, Murnen & Ruble, 2000) menar i stället att idrottsdeltagandet bland kvinnor har 
stigit vilket ökar förståelsen för att idrottsdeltagande är positivt och betydelsefullt. Tidigare 
forskning visar att idrottare har högre risk att utveckla en ätstörning än ickeidrottare (Smolak 
et al., 2000; Sundgot-Borgen & Torsveit, 2004). Andra studier visar att idrottare har mindre 
risk att drabbas av en ätstörning än ickeidrottare (Kurtzman et al., 1989, ref. i Hasenblas & 
Carron, 1999). De idrotter som är särskilt i riskzonen för utvecklandet av ätstörningar är de 
som betonar smalhet eller låg kroppsvikt (Sundgot-Borgen, 1994; Smolak et al., 2000). I en 
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meta- analys där förhållandet mellan kvinnliga idrottsdeltagare och ätstörningar undersöktes 
visade det sig att kvinnliga idrottare har större risk att drabbas av ätstörningar än kvinnliga 
ickeidrottare (Smolak et al., 2000). De elitidrottare som var mest riskutsatta var de inom 
idrotter där det krävs ett magert utseende, särskilt dansare. Det visade sig däremot inte någon 
skillnad mellan idrottare och ickeidrottare vad det gällde idrotter som gymnastik, simning och 
löpning vilket var oväntat. Detta kan betyda att idrotter som kräver styrka och uthållighet inte 
är i riskzonen. Det kan också vara möjligt att en viss typ av idrottsdeltagande är ohälsosam för 
viss typ av individ (Smolak et al., 2000). 

Augestad & Flanders (2002) har gjort en studie som visade att tävlingsidrottande kvinnor 
har högre risk att utveckla ätstörningar än fritidsidrottare. De kvinnor som tävlingsidrottar har 
mer stress och press på sig till skillnad från fritidsidrottare som tränar mer för den fysiska 
aktiviteten, vännerna och för glädjens skull. Sundgot-Borgen (1993) fann i sin studie att det är 
sannolikt att ätstörningar är mer förekommande bland kvinnliga tävlingsidrottare på elitnivå 
än på icke elitnivå. Faktorer som intensiv press att vara smal och ökad träning skapar risk att 
drabbas av en ätstörning, vilket är mer tydligt på elitnivå. Dock skulle elitidrottare ha svårt att 
prestera på en elitnivå med en ätstörning.  
 
Det som kännetecknar individer som drabbas av ätstörningar är bland annat att de är 
perfektionistiska, ambitiösa och ofta duktiga i idrott (Sundgot-Borgen, 1993). Detta kan vara 
en av orsakerna till att problemet förekommer mer inom idrotten än i samhället för övrigt. 
Dessa personlighetsdrag stämmer dock inte in på alla idrottare, särskilt inte på dem på icke 
elitnivå (Smolak et al., 2000). Idrottsanorektiker liksom ickeidrottande anorektiker har 
benägenhet till låg självkänsla. Många idrottsanorektiker har även en negativ självbild, stor 
del av självbilden kommer från deras idrottsidentitet vilket betyder att idrottarnas självkänsla 
är starkt knuten till idrottsprestationen. Detta är visserligen inte så konstigt eftersom flertalet 
idrottare börjar idrottsspecifik träning redan vid tidig ålder eller har varit aktiv inom 
idrottsspecifikträning i många år (Beals, 2004). Idrottsdeltagande associeras till hög 
självkänsla bland både kvinnliga och manliga idrottare (Butcher, 1989; Cate & Sugawara, 
1986, ref. i Smolak et al., 2000). Eftersom hög självkänsla förknippas med låg 
personlighetsstörning kan idrottsdeltagande faktiskt skydda utvecklingen av ätstörningar 
(Lindwall & Lindgren, 2005). Att vara en idrottare kan skapa en känsla av stolthet som är 
skild från utseendet och som hjälper idrottaren att inse vad kroppen kan göra än snarare hur 
den ser ut (Larson & Kleiber, 1993, ref. i Smolak et al., 2000).  
 
Som tidigare nämnts så är träningsnivån ofta hög bland individer med ätstörningar vare sig de 
deltar i en idrott eller ej (Madison & Ruma, 2003). Träning har många fysiska och psykiska 
fördelar. Fysisk aktivitet ökar chansen att må bättre, ökar känslan av kontroll och självkänsla 
och skapar glädje (Fox, 2000, ref. i Thogersen-Ntoumani, Fox & Ntoumanis, 2004). Samtidigt 
kan träning ha negativ inverkan, blir träningen alltför överdriven kan det leda till exercise 
dependence syndrome, det vill säga träningsberoende. Med träningsberoende menar 
Hausenblas och Symons Downs (2002) fysisk aktivitet som resulterar i extrem träning och 
som i sin tur utvecklar både negativa fysiologiska symptom, exempelvis skador och 
psykologiska symptom såsom depression. Yates (1991, ref. i Blaydon, Linder & Kerr, 2004) 
definierar träningsberoende som en tvångsmässig benägenhet för engagemang i fysisk 
aktivitet oberoende av skador eller sjukdomar. Tidigare forskning har liknat detta tillstånd 
med sjukdomar som bland annat drogmissbruk och alkoholism. Detta med anledning till att 
det finns ett tydligt tillbakadragande symptom när man avstår från att träna (Veale, 1987, ref. i 
Blaydon et al., 2004). Tidigare forskning visar att kvinnor med kliniska eller subkliniska 
ätstörningar har större risk att utveckla symtom av träningsberoende (Zmijewski & Howard, 
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2003). Dock visar resultat att timmar av fysisk aktivitet inte behöver riskera utveckling av 
ätstörningar (Augestad & Flanders, 2002).  

Träningsberoendet kan vara primärt eller sekundärt. Det primära träningsberoendet innebär 
att själva träningen är beroendet och det sekundära träningsberoendet betyder att träningen 
används för att kontrollera och påverka kroppsformen, till exempel som viktminskning. Det är 
viktigt att skilja på primärt och sekundärt träningsberoende eftersom motiven till 
träningsberoendet skiljer dem åt (Hausenblas & Symons Downs, 2002).  
 
Många individer med AN har ofta en negativ kroppsuppfattning och ett ofördelaktig fysiskt 
och känslomässigt tillstånd av att känna sig tjocka, som kan vara felaktigt (Rosen, 1997, ref. i 
Fairburn et al., 1998). Detta resulterar i att flera av dem upprepande gånger rannsakar synen 
av sin kroppsform. Kroppsuppfattning är enligt Grogan (1999, ref. i Burgess, Grogan & 
Burwitz, 2006) en individs känslor och tankar om sin kropp som förenar uppfattningen av 
kroppsstorlek, utvärdering av utseendet av kroppen och känslor som är associerade till 
kroppsformen. Negativ kroppsuppfattning eller låg fysisk självuppfattning, det vill säga 
motoriska färdigheter och utseende, har visat sig vara sammankopplat med ätstörningar vad 
det gäller flickor och kvinnor (Cash & Pruzinsky, 2002; Levine & Piran, 2004; van de Vliet et 
al., 2002, ref. i Lindwall & Lindgren, 2005). Forskning har därför efterlyst ansatser för att 
utveckla positiv fysisk självuppfattning och kroppsuppfattning. Sonstroem, Sonstroem och 
Morgan (1997; 1989, ref. i Lindwall & Lindgren, 2005) menar att träning kan användas som 
ett viktigt hjälpmedel vad det gäller utvecklandet av positiv fysisk självuppfattning och 
kroppsuppfattning. 

Hausenblas och Symons Downs (2001) har i sin meta- analys undersökt jämförelsen av 
kroppsbilden mellan idrottare och ickeidrottare och fann att idrottare har en mer positiv 
kroppsbild än ickeidrottare. Detta kan bero på att många idrottare, på grund av deras fysiska 
aktivitet, redan har uppnått sitt ideal (Brownell, 1991, ref. i Hausenblas & Symons Downs, 
2001). En annan orsak kan vara att deltagande i fysisk aktivitet är sammankopplat med 
positivt ökande i psykologiska egenskaper, som till exempel ökad självkänsla, som är 
relaterade till en positiv självbild (Fox, 2000; Landers & Arent, 2001, ref. i Hausenblas & 
Symons Downs, 2001).  
 
Med bakgrund till ovanstående kan det ur olika synvinklar finnas intresse av att studera 
kvinnors upplevelser i samband med att de utvecklat ätstörning. Syftet med föreliggande 
studie är att undersöka kvinnors upplevda erfarenheter och uppfattningar av sambandet mellan 
personlighet, träning och kroppsuppfattning, varje faktor för sig, och utvecklandet av 
ätstörningar, med fokus på anorexia nervosa. 
 

Metod 
 
Försökspersoner 
Undersökningen omfattas av 8 kvinnor mellan 18 – 24 år från mellan och södra Sverige samt 
ett annat nordiskt land. Två av intervjupersonerna valdes ut genom kännedom, personer som 
författaren inte har någon nära relation med. De andra sex personerna valdes ut genom 
förfrågan på ett forum för ätstörningar på Internet. Försökspersonerna bestod av ”friska” eller 
på god väg till ”tillfrisknande” kvinnor som har varit eller är drabbade av anorexia nervosa. 
Kriterierna för att få vara med i undersökningen var att personerna skulle vara minst 18 år och 
ha sökt hjälp för sin ätstörning.  
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Mätinstrument 
Undersökningen bestod av en kvalitativ undersökningsform baserad på intervju. 
Intervjuguiden var semistrukturerad (se bilaga 1) vilket gav möjligheten att ställa följdfrågor 
som gjorde att intervjun blev öppen och levande. Intervjufrågorna utgick ifrån fem olika 
teman. De teman som det utgicks ifrån var, bakgrund/orsaksfaktorer, personlighetsdrag, 
familj/yttre påverkan, idrott/fysisk aktivitet och kroppsuppfattning. Intervjuguiden var 
egenkonstruerad och baserades på Polivy & Hermans meta-analys (2002) där orsaksfaktorer 
till utvecklandet av anorexia nervosa nämns (bakgrund, familj och personlighet). Idrott/fysisk 
aktivitet och kroppsuppfattning var två teman som lades till i intervjuguiden med anledning av 
att det är två viktiga aspekter när det gäller denna typ av ätstörning.  
 
Procedur 
På grund av ämnets känslighet använde författaren ett bekvämlighetsurval samt skrev ett 
inlägg om studien på två olika forum för ätstörningar på Internet. Där angav också författaren 
sin mejladress och på så sätt kunde personerna själva kontakta författaren. Kontakt togs även 
med olika behandlingshem/enheter för anorexi. Ett missivbrev (se bilaga 2) bifogades i det 
mejl som skickades ut där det uppmanades att patienterna själva fick ta kontakt med 
författaren om de ville delta i studien. Antalet försökspersoner sattes till 10 stycken. När 
författaren fått svar från önskat antal försökspersoner meddelade författaren, de 
behandlingshem och enheter som var tillfrågade, att kvoten var fylld. Av de 10 individer som 
kontaktades var det 8 individer som intervjuades, 5 av intervjuerna genomfördes per telefon. 
Tid för samtliga intervjuer bokade författaren på telefon eller via mejl. Plats för intervjuerna 
var i försökspersonernas hem och telefonintervjuerna utförde författaren från sin bostad. 
Intervjuerna tog mellan 30 till 45 minuter att genomföra. Intervjuguiden skickades inte till 
försökspersonerna i förväg med anledning av att få mer spontana svar.  

En kort muntlig presentation angående undersökningens syfte och intervjuns 
tillvägagångssätt gavs till försökspersonerna. Samtliga försökspersoner informerades om att 
deltagandet i undersökningen var frivilligt, att de inte behövde svara på frågor som de inte 
ville eller kunde svara på, att all information behandlas konfidentiellt och att de kunde avbryta 
intervjun när som helst. Innan författaren började ställa frågor enligt intervjuguiden ställdes 
några allmänna frågor i syfte av att få ett bekvämt intervjuklimat. Alla intervjuer spelades in 
på en digital diktafon så även telefonintervjuerna för att förenkla analysarbetet, inga 
anteckningar gjordes av författaren. Samtliga försökspersoner fick svara på samma 
huvudfrågor som var bundna till intervjuguidens teman men olika följdfrågor kunde 
förekomma.  
 
Analys  
Intervjuerna transkriberades ordagrant och intervjusvaren bearbetades genom Maykut och 
Morehouse´s (2003) induktiva analysmetod. Analysen gick ut på att finna meningsbärande 
enheter i materialet genom att noggrant läsa igenom det flera gånger. Transkriptet skrevs 
sedan ut i ett andra exemplar och de enskilda enheterna klipptes ut och gjordes till kort med 
citat. På varje kort med citat noterades en kod som beskrev var enheten kunde finnas i det 
ursprungliga materialet. Nästa steg var att hitta relevanta mönster i datan. Syftet med studien 
skrev författaren upp på ett blankt papper och funderade sedan över genomgående ämnen i 
datan. Därefter gjordes lämpliga kategorier under vilka passande citat sattes in. Analysen av 
intervjuerna kom att leda till tre kategorier: personlighetsdrag, träning och kroppsuppfattning.  
Det allra sista steget i analysen var att skriva principer för inkludering i en kategori. Det 
innebar att upptäcka det karaktäristiska som de utvalda citaten har gemensamt (Maykut & 
Morehouse, 2003). Inkluderingsprincip för kategorin personlighetsdrag var: 
intervjupersonerna beskriver hur de upplever sina personlighetsdrag och hur de kunde ge 
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uttryck i ätstörningen. Den princip som inkluderade kategorin träning innebar: informanterna 
redogör för hur de uppfattar sin träning och hur den utvecklades i samband med ätstörningen. 
Den sista inkluderingsprincipen för kategorin kroppsuppfattning var: försökspersonerna 
uttrycker vad de har för uppfattning om sina kroppar och hur den överdrivna träningen fysiskt 
påverkade deras kroppar.   
 

 
 
Fig. 1. En schematisk presentation av Maykut och Morehouse´s (2003) induktiva 
analysmetod. 
 

Resultat 
 
Resultatet framställs utifrån de tre kategorierna och presenteras i form av löpande text och 
belyses med hjälp av citat. 

 
Personlighetsdrag 
Under denna rubrik presenteras intervjupersonernas (ip) svar på hur de beskriver sig själva 
och sina personlighetsdrag och hur dessa drag kunde ge uttryck i ätstörningen.  
 
Majoriteten av intervjupersonerna ansåg sig själva som utåtriktade, sociala och positiva. 
Samtliga informanter uppgav att de under tiden som sjuk blivit mer inåtvända, asociala och 
egocentriska. De personlighetsdrag som var mest förkommande hos många intervjupersoner 
var kontroll och perfektionism.  
 
”… så jag har liksom undvikit saker för att klockan tolv måste jag ha min lunch och skulle man…ja… iväg 
någonstans så undvek jag det just för att jag skulle äta klockan tolv.” (ip 5) 
 
”… och humöret gick väldigt mycket upp och ned  och jag var deprimerad och blev insluten i mig själv 
mycket… mycket mer än vad jag egentligen är för jag är ganska så öppen och… social annars men under... eller 
när det var som värst då orkar man inte riktigt med nåt sådant utan man var väldigt instängd i sig själv och 
ihålig…man brydde sig inte om någonting utan man var apatisk och likgiltig…” (ip 8) 
 
De flesta av intervjupersonerna ansåg sig själva vara kontrollerande, att de hade ett stort 
kontrollbehov. Detta blev ännu mer utmärkande ju mer ätstörningen utvecklade sig.  
 
”… jag är ett kontrollfreak…det släpper aldrig….” (ip 3) 
 
”Jag tycker om att ha kontroll… jag vill ha kontroll på läget när det gäller allt och förlorar jag kontrollen kan jag 
bli väldigt stirrig…” (ip 4) 
 
Mer än hälften av informanterna beskrev hur perfektionistiska de var, de berättade om hur 
inrutat deras liv blev och hur noga det var med att passa tider, hur mycket de tränade och hur 

Studiens syfte 

Kategori Kategori 

Citat 

Kategori 

Citat 

Princip 

Citat 

Princip Princip 
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länge. Informanternas perfektionism tog makten över hela deras tillvaro under sjukdomstiden, 
framförallt vad det gällde mathållning och träning.  
 
”… hästarna ska exakt komma in klockan sju för då vill de ha sin mat och de ska exakt få mat den tiden, det blir 
liksom… allting ska vara så perfekt.” (ip 6) 
 
”Jag höll strikt på tider i träningen och hur länge man skulle träna och jag var tvungen att vara hemma klockan 
sju för då var det mat.” (ip 5) 
 
Andra gemensamma drag hos de flesta intervjupersonerna var att de ställde höga krav på sig 
själva, var ambitiösa, disciplinerade och flertalet hade även låg självkänsla. Dessa drag 
utmärktes till exempel i skolan och träningsmässigt.  
 
”Jag ställer alltid höga krav på mig själv… väldigt ambitiös… skulle vara bäst i allt och det i kombination med 
min låga självkänsla.” (ip 3) 
 
”… för jag har ju alltid varit…perfektionist…jag är skitenvis och ska alltid vara…duktig i allting…hjälpa till…” 
(ip 6) 
 
Träning 
Nedan följer en presentation av vilken betydelse träning haft i utvecklandet av ätstörningen 
hos informanterna. Även informanternas syfte med träningen, hur förhållandet till träningen 
såg ut under sjukdomstiden och hur den ser ut idag kommer att belysas.  
 
Betydelsen för träning menar flertalet intervjupersonerna har varit stor sedan barnsben. De 
anser att de alltid haft ett stort intresse för idrott och träning.  
 
”… jo det har nog präglat min uppväxt och kommer nog fortsätta göra det hela livet…en sund livsstil är väldigt 
viktigt.” (ip 7) 
 
Majoriteten av intervjupersonerna har alltid tränat dock inte på elitnivå. Individerna har 
aktiverat sig både i organiserad idrott och på egen hand.  
 
”Jag gick ju både på pass och gym, typ spinning och core och pilates och allt sånt men sen så tränade jag också 
på gym och promenerade själv.” (ip 8)  
 
Samtliga av informanterna tyckte från början att träning var något roligt men genom 
ätstörningens gång hade träningen utvecklats till ett tvång mer än njutning. Träningen blev 
manisk och prioriterades framför andra aktiviteter.  
 
”… då njöt jag inte så jättemycket liksom i hälsoaspekt utan det var mer bara…jag eftersom jag alltid har idrottat 
så var det en jättebra ursäkt för att få…ja bränna fett och kalorier…”  
(ip 7) 
 
”… det var manisk träning…jag tränade inte för att jag tyckte det var kul utan för att jag var 
tvungen…mmm…jag hade en grymt stark drivkraft…” (ip 3) 
 
De flesta informanterna ansåg att utvecklandet av ätstörningen började med att de påbörjade 
en nyttigare och hälsosammare kosthållning. De började dra in på fett, kalorier och 
kolhydrater och träningstillfällena började öka successivt.  
 
”… först var det bara att jag ville träna och äta jättenyttigt och så den biten men sen så rullade det på allt mer och 
mer…jag började ta kontroll och jag var jättenoga med vad jag åt och hur, när och hur mycket jag tränade och 
sådär.” (ip 8) 
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”… det var ju helt normalt men sen gick det helt överstyr…jag började springa en mil varje morgon innan skolan 
sen på lunchen kunde jag träna extra i skolan…varenda lediga minut…efter skolan så kunde jag ut och springa 
en mil till eller så cyklade jag till stallet åtta kilometer…” (ip 7) 
 
De flesta informanter ansåg att syftet med träningen inte längre var att må bra utan som ett 
komplement för att tillåta sig att äta överhuvudtaget. Ett fåtal intervjupersoner beskrev att 
träningen användes som ett medel för att tappa vikt eller för att prestera bättre. Det var vanligt 
bland flera av informanterna att träningen i första hand skulle kompensera maten men 
användes även kombinerat som metod för att bli smal eller prestera bättre.  
 
”… jag har själv försökt att analysera kring detta så var inte min tanke att jag skulle gå ner i vikt utan det var nog 
bara just kring prestationen…” (ip 5) 
 
”… jag hade väldigt svårt att koppla av och verkligen njuta av dansen…det var…allt var bara att träna för att bli 
smal…” (ip 1) 
 
På frågan hur förhållandet till idrott och träning ser ut idag svarade flertalet intervjupersoner 
att de tränar för den goda hälsans skull. Informanterna menade att de alltid har rört på sig, 
kommer alltid att göra det och att det en viktig del i deras liv.  
 
”… det är ju bra i förebyggande syfte…det är ju bara för att jag ska må bra…man ska må bra liksom…att få röra 
på sig…sitta inne en hel dag och sticka till gymmet det är rätt skönt.” (ip 4) 
 
”… jag känner ju idag att jag mår så mycket bättre av att få röra på mig…” (ip 2) 
 
Kroppsuppfattning 
Under denna rubrik redovisas intervjupersonernas svar på vad de hade för uppfattning om 
deras kroppar samt hur träningen har påverkat deras kroppar.  
 
Majoriteten av intervjupersonerna hade en negativ kroppsuppfattning även innan sjukdomen 
bröt ut. En av informanterna uttryckte att hon alltid varit fiende med sin kropp och att hon 
började kriga mot den. I takt med ätstörningens utveckling blev kroppsbilden hos samtliga 
informanter mer negativ, samtliga informanter menade att de hela tiden ville bli smalare och 
att de aldrig var tillräckligt nöjda med sin kropp. De tyckte att de under sjukdomstiden 
förlorat verklighetsuppfattningen, ju magrare kroppen blev desto större uppfattade de sin 
kropp.  
 
”… jag tyckte den var jättestor…mmm…hatade den…ville göra allt för att kunna bli så osynlig som 
möjligt…för jag tyckte jag tog för mycket plats så jag tänkte att jag skulle gå ner så jag knappt syntes…” (ip 1) 
 
”… har aldrig gillat min kropp…och ju mer jag fokuserade mina tankar på maten och kroppen ju mer hatade jag 
min kropp…uppskattade min kroppsstorlek åttio procent större än vad den var hos min psykolog…gjorde ett 
test…” (ip 3) 
 
Flertalet informanter berättade hur den extrema träningen påverkade deras kroppar. All den 
hårda träningen och självklart det minimala intaget av mat resulterade i somatiska yttringar.  
Under sjukdomsperioden menade de flesta informanterna att de inte levde efter sin känsla 
utan efter sjukdomen.  
 
”… hade ofta ont och trodde jag skulle svimma men jag stannade aldrig… efter varje mål mat sprang jag…det 
var en inre röst som pratade med mig…bränn fett bränn fett och du kan springa fortare och bli smalare…” (ip 3) 
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Sammanfattningsvis visade studien att flertalet av försökspersonerna hade gemensamma 
personlighetsdrag som perfektionism, hög självkontroll och låg självkänsla. Dessa 
personlighetsdrag blev mer framträdande i takt med att ätstörningen förvärrades. Vidare 
visade studien att träning spelar en stor roll i samtliga informanters liv och att majoriteten av 
informanterna hade en negativ kroppsuppfattning.  
 

Diskussion 
 

Syftet med studien var undersöka kvinnors upplevda erfarenheter och uppfattningar av 
sambandet mellan personlighet, träning och kroppsuppfattning, varje faktor för sig, och 
utvecklandet av ätstörningar, med fokus på anorexia nervosa.  
 
Individer med AN karakteriseras av depression, irritation, instabilt humör och besatthet av att 
exempelvis gå ner i vikt. De blir tillbakadragna, socialt inåtvända och avskiljer sig ofta från 
omgivningen (Fairburn & Harrison, 2003). Dock menar Fairburn och Harrison (2003) att 
dessa kännetecken blir svagare ju mer ätstörningen utvecklar sig men att de stärks när 
individen blir friskare. Beskrivningen som forskningen ger går att finna i informanternas svar 
vad det gäller frågor kring personligheten och hur de beskriver sig själva. Majoriteten av 
informanterna tycker att de är positiva, utåtriktade och sociala men att dessa personlighetsdrag 
förvandlades till motpolen när de utvecklade ätstörningen.  

Gemensamma personlighetsdrag för individer som drabbas av ätstörningar menar Polivy 
och Herman (2002) är perfektionism, självkontroll och låg självkänsla. Sundgot-Borgen 
(1993) anser att en individ med ätstörning är perfektionistisk, envis, ambitiös och duktig i 
idrott, personlighetsdrag som återfinns hos idrottare. Intervjupersonerna ger en övergripande 
bild av sig själva som perfektionistiska och kontrollerande individer. Dessa drag gav sig i 
uttryck ibland annat sträng kosthållning och överdriven träning. På grund av att 
informanternas kontrollbehov över mat och träning tilltog blev de oerhört begränsade i sin 
vardag, därav bland annat den sociala frånvaron.  

Tidigare forskning är överens om att extremt kontrollbehov av bland annat kosthållning är 
ett centralt kännetecken vad det gäller ätstörningar (Fairburn et al., 1998). Polivy och Herman 
(2002) menar att genom att fokusera all uppmärksamhet på endast vikt, kroppsform och mat 
träder individen in i ett område där hon når känslomässig kontroll. Anorektikern uppnår till en 
viss del tillfredställelse på det känslomässiga planet genom viktnedgång och undvikandet av 
mat. För individen uppnås en känsla av kontroll och stolthet i möjligheten att kontrollera sitt 
ätande och bekämpar känslan av att tankar om mat, bristande kontroll av sina tankar, 
mathållning och vikt ska ta över (Serpell, Treasure, Teasdale & Sullivan, 1999, ref. i Polivy & 
Herman, 2002). De flesta informanterna beskriver att deras extrema kontrollbehov yttrade sig 
i sträng kosthållning men även att hela deras liv och vardag präglades av detta kontrollerande.   

Enligt kognitiv beteende teori är det individens perfektionism och känsla av ineffektivitet 
som tillsammans med låg självkänsla ligger till grund för utvecklandet av den extrema 
matkontrollen (Brunch, 1973; Fairburn et al.; Vitousek & Manke, 1994, ref. i Fairburn et al., 
1998). Resultatet i denna undersökning överensstämmer med vad som framkommit i tidigare 
studier då majoriteten av informanterna angav sig vara perfektionistiska, kontrollerande, 
ambitiösa och med benägenhet till låg självkänsla. 

Perfektionism kan vara både normal och neurotisk (Mitzman et al., 1994, ref. i Pearson & 
Gleaves, 2006). Hamacheck (1978, ref. i Terry-Short et al., 1995) anser att den normala 
perfektionismen innefattar realistiska förväntningar på sig själv som är beräknad både för 
begränsningar och för stabilitet, som tillsammans med ansträngningar utgör en känsla av 
tillfredsställelse och ökad självkänsla. Den neurotiska perfektionismen kännetecknas av 
orealistiskt höga mål som drivs av en rädsla av misslyckande. Stumpf och Parker (2000, ref. i 
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Pearson & Gleaves, 2006) menar att det finns ett positivt samband mellan normal 
perfektionism och självkänsla och ett negativt samband mellan neurotisk perfektionism och 
självkänsla. Utifrån informanternas svar så tyder det på att flertalet av dem är 
perfektionistiska ur en normal aspekt men att perfektionismen blev mer neurotisk i takt med 
utvecklandet av ätstörningen. Extremt höga krav, ouppnåeliga mål och låg självkänsla var 
exempel på hur den neurotiska perfektionismen yttrade sig hos flera av intervjupersonerna 
under sjukdomstiden.  

Anorektiker kännetecknas av att de är perfektionistiska, ambitiösa ofta duktiga i idrott, som 
är drag som även karakteriserar en idrottare (Sundgot-Borgen, 1993). Andra karaktärsdrag 
som är associerade till ätstörningar som också kan beskriva idrottare är oro över prestation 
och överdriven oro över kroppsform (Brownell et al., 1992, ref. i Smolak et al., 2000). 
Smolak et al. (2000) menar att egenskaper som dessa inte överensstämmer med alla idrottare, 
särskilt inte på dem som inte är på elitnivå. Denna undersökning tyder ändå på att dessa 
personlighetsdrag även existerar på icke-elitnivå då informanterna anser att de besitter de 
flesta av dessa egenskaper. De flesta av informanterna är inte aktiva på elitnivå och har heller 
aldrig varit elitidrottare.  
 
De positiva effekterna med fysisk aktivitet är bland annat ökat välmående och känsla av 
kontroll, stärkt självkänsla och ger inre lycka (Fox, 2000, ref. i Thogersen-Ntoumani, Fox & 
Ntoumanis, 2004). Samtliga intervjupersoner upplever att träning alltid har varit och kommer 
alltid att vara ett betydelsefullt inslag i deras liv vilket kan ligga till grund till alla fördelar 
fysisk aktivitet för med sig. Informanterna belyser vikten i att träna för att må bra och orka 
mer. I och med att fysisk aktivitet medför övervägande positiva effekter kan författaren anta 
att träningen kan användas i skyddande mening det vill säga ha en positiv inverkan på 
tillfrisknandet. Flertalet informanter betonar att de använder träningen som en hjälp för att 
förebygga sin ätstörning.  

Trots att fördelarna med fysisk aktivitet är många så finns det en risk att det kan medföra 
negativa effekter. Den primära negativa konsekvensen med fysisk aktivitet är 
träningsberoende. Yates (1991, ref. i Blaydon et al., 2004) definierar träningsberoende som ett 
tvångsmässigt intresse för fysisk aktivitet oavsett om individen är skadad eller sjuk. 
Träningsberoendet har sin grund i fritidsidrottande som i sin tur leder till okontrollerad och 
överdriven träning som ger uttryck åt negativa fysiologiska och psykologiska symptom. De 
fysiologiska symptom kan exempelvis vara skador som uppstår på grund av den hårda och 
intensiva träningen. Depression är ett exempel på psykiskt symptom som kan visa sig när 
individen inte har möjlighet att träna (Hausenblas & Symons Downs, 2002). En individ som 
är träningsberoende kan omöjligt vara utan träning under en längre tid vilket är till skada för 
deras hälsa och sociala fungerande (Orford, 2001, ref. i Blaydon et al., 2004). Informanternas 
svar överensstämmer med tidigare forskning då samtliga informanter uttrycker att 
inställningen till att träna förändrades i och med att ätstörningen förvärrades.  Desto sjukare 
informanterna blev i AN ju mer upplevde informanterna träningen som ett tvång. 
Informanterna menar att träningen tog så stor plats i deras liv under sjukdomstiden att bland 
annat det sociala livet försummades. Träning förekom vare sig informanterna kände sig sjuka 
eller orkeslösa. Detta tyder på att informanterna under sjukdomstiden utvecklade ett 
träningsberoende.  

Träningsberoende delas in i två olika typer, primärt och sekundärt träningsberoende. Vid 
primärt träningsberoende är själva träningen beroendet och vid sekundärt träningsberoende 
används träningen som ett medel för att kontrollera eller minska kroppsvikten (Hausenblas & 
Symons Downs, 2002). Intensiv träning är ett vanligt drag hos individer med ätstörningar och 
Leon (1991) menar att träningen fungerar både som ett medel för att förbränna kalorier och 
för att distrahera hungerkänslor. De flesta av informanterna menade att de tränade för att 
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kompensera maten för att i sin tur gå ner i vikt vilket gör att författaren förmodar att de 
utvecklade ett sekundärt träningsberoende.  

Studier visar att det finns en negativ sammankoppling mellan träningsberoende och 
självkänsla (Cook, 1996; Rudy & Estok, 1983, ref. i Hausenblas & Giacobbi, 2004). I enlighet 
med detta visade det sig att majoriteten av informanterna var beroende av träning och detta i 
kombination av en låg självkänsla.  
 
Individer med AN är besatta med strävan efter att vara smal och fruktar att gå upp i vikt. Det 
är vanligt att individer med ätstörningar har en negativ självbild och har en överdriven oro 
gällande kroppsform och vikt (Leon, 1991). Anorektikerns liv kretsar kring att avstå från att 
äta och att gå ner i vikt eller behålla en extremt låg vikt. Hur smal en anorektiker än blir så 
känner den sig fortfarande tjock och längtar efter att bli smalare (Fairburn & Brownell, 2001, 
ref. i Beals, 2004). Detta stödjer informanternas svar om deras upplevelser av 
kroppsuppfattning. De flesta anser att de sedan tonåren haft en mycket negativ uppfattning av 
sin kropp. Missnöjet med kroppen förvärrades ju svårare sjukdomstillståndet blev, 
informanterna menar att det inte fanns någon gräns där de var nog smala och nöjda med sin 
kropp. Hausenblas och Symons Downs (2001) menar att idrottare har en mer positiv 
kroppsbild än ickeidrottare. Vilket framkom i deras undersökning gällande jämförelsen av 
kroppsbilden mellan idrottare och ickeidrottare. Hausenblas och Symons Downs (2001) antar 
att det kan bero på att idrottarna redan har nått sitt ideal genom att just vara fysiskt aktiva. 
Även Augestad och Flanders (2002) anser att kvinnor som vanligtvis deltar i fysisk aktivitet 
är mer nöjda med sina kroppar än kvinnor som är mindre aktiva. Detta stämmer inte överens 
med informanternas svar då intervjupersonerna har varit eller är idrottare och har fysisk 
aktivitet som en central roll i sitt liv. Det kan antas att det är andra faktorer som också spelar 
in i hur en individ uppfattar sin kropp. Personligheten kan vara en stark faktor.  

Forskning visar att det finns ett samband mellan missnöje med sin kropp och perfektionism. 
Vid låg neurotisk perfektionism är den normala perfektionismen positivt kopplad till att 
individen är nöjd med sin kropp. Däremot vid hög neurotisk perfektionism är den normala 
perfektionismen negativt bunden till att individen är nöjd med sin kropp (Davis, 1997, ref. i 
Pearson & Gleaves, 2006). Informanternas svar överensstämmer med tidigare forskning då 
flertalet informanterna upplevde under sjukdomstiden att de var missnöjda med sin kropp och 
att de flesta blev, som författaren tidigare nämnt, mer neurotiska i sin perfektionism 
allteftersom ätstörningen förvärrades.   

Majoriteten av intervjupersonerna menar att de uppfattade sina kroppar som enorma, ju 
smalare de blev desto tjockare tyckte de själva att de var. Informanternas svar tangerar 
Fairburn och Brownells (2001, ref. i Beals, 2004) mening som betonar att detta missnöje över 
kroppsbilden inte är något medvetet förnekande av sanningen eller ett sätt för att få 
uppmärksamhet. Anorektikerna tror verkligen att de är tjocka och ingen i omgivningen kan 
övertyga dem något annat. Dessutom lindrar inte viktnedgången rädslan över att bli tjock. 
Faktum är att anorektikerns rädsla av att bli tjock förstoras trots att kroppsvikten i själva 
verket fortsätter att minska.   

Individer som är missnöjda med sin vikt eller kroppsform kan överföra detta missnöje till 
andra sidor av dem själva. De utvärderar sig själva mer negativt och upplever en lägre 
självkänsla (McFarlane, McCabe, Jarry, Olmsted, Polivy, 2001, ref. i Augestad & Flanders, 
2002). Av informanternas svar att döma stämmer de in på McFarlande et al. (2001, ref. i 
Augestad & Flanders, 2002) antaganden då majoriteten av informanterna uttryckte stort 
missnöje med sin kropp samtidigt som de hade en tendens till låg självkänsla.  
 
Den samlade bilden för hur faktorerna personlighetsdrag, träning och kroppsuppfattning 
påverkar utvecklandet av ätstörningen AN är att alla tre integrerar med varandra. 
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Personlighetsdrag som karakteriserar en anorektiker är bland annat perfektionism, hög 
självkontroll, envishet och målmedvetenhet (Polivy & Herman, 2002; Sundgot-Borgen, 
1993). Dessa utmärkande egenskaper yttrar sig i form av sträng kosthållning och överdriven 
träning. Anorektikern riskerar att genom sitt överdrivna tränande åstadkomma ett 
träningsberoende, ett tvångsmässigt intresse för fysisk aktivitet oberoende av skada eller 
sjukdom (Yates, 1991, ref. i Blaydon et al., 2004). Den extrema träningen och stränga 
kosthållningen har sin grund i anorektikerns enorma rädsla för att gå upp i vikt. Träningen 
används för det mesta som ett medel för att kompensera maten och att minska kroppsvikten.  
Anorektikerns viktfobi gör sig i uttryck i att de också har en negativ kroppsuppfattning 
(Rosen, 1997, ref. i Fairburn et al., 1998). Oavsett hur mycket en anorektiker går ner i vikt är 
känslan av att känna sig tjock ändå kvar (Fairburn & Brownell, 2001, ref. i Beals, 2004).  

Slutsatsen som författaren drar är att personlighetsdrag, träning och kroppsuppfattning är 
faktorer som har stor inverkan i utvecklandet av en ätstörning som AN.   
 
Metodkritik 
Genom författarens tillvägagångssätt att söka intervjupersoner fick studien en geografisk 
spridning. På så sätt känner inte informanterna varandra och inte har eller haft kontakt under 
intervjuperioden. Negativt har möjligen varit att författaren på grund av geografiska avstånd 
och ekonomisk aspekt, valt telefonintervju vid fem tillfällen. Vid samtliga intervjuer har 
författaren använt en digital diktafon för att ordagrant få med intervjupersonernas egna ord. 
Den digitala diktafonen skapade en stramare intervjustämning vid de tre intervjuer författaren 
gjorde hemma hos intervjupersonerna. Till skillnad mot telefonintervjuerna där 
intervjupersonerna uttryckte sig ledigare.  

Då studien kan ha karaktären av att vara starkt känsloladdad så valde författaren att börja 
med att intervjua hemma hos en informant. För att på så vis ta del av intervjupersonens 
eventuellt känslomässiga reaktion på intervjuguiden. En värdefull erfarenhet vid författarens 
kommande telefonintervjuer, då författaren inte kan ta del av intervjupersonens kroppsspråk.  
Den kvalitativa metoden valdes med anledning till att få fram försökspersonernas upplevelser 
och uppfattningar i ämnet vilket inte framkommer i en kvantitativ metod.  
 
Framtida forskning 
Forskningen har inte kommit så långt vad det gäller området ätstörningar, tidigare studier 
visar mest kunskap om huvudsyndromen, anorexia nervosa och bulimia nervosa. Orsaken till 
ätstörningar är komplex och svårförståelig. För att förstå detta behövs långsiktig forskning, 
mer kvalitativa metoder behövs för att komplettera den nuvarande forskningen. Upplevelser 
och åsikter från individer som är/har varit sjuka i någon ätstörning kan komma att vara till stor 
betydelse. Att bygga broar mellan klinisk verksamhet och forskningen är viktigt för 
framtiden. Det är betydelsefullt att se möjligheterna och inte hoten med att dela erfarenheter 
och kunskap med varandra.  
 
Praktisk tillämpning 
Forskare är oense om idrottsdeltagande kan orsaka utvecklandet av ätstörningar. Om 
idrottsdeltagande ökar risken för att drabbas av ätstörningar måste sekundära förebyggande 
program finnas för kvinnor. Däremot om idrottsdeltagande verkligen skyddar från 
utvecklandet av ätstörningar så kan idrottsdeltagande användas i de primära förebyggande 
programmen menar Browell et al. (1992, ref. i Smolak et al., 2000). Det är dock svårt att 
bedöma om idrottsdeltagande har positiv eller negativ inverkan av utvecklandet av 
ätstörningar utan vetskapen om individens underliggande känslor om kroppsform och vikt 
(Smolak et al., 2000).  
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Eftersom det framgår i föreliggande studie att träning spelar en central roll i informanternas 
liv bör fysisk aktivitet finnas med som en självklar del i behandlingen på vägen tillbaka.  

 
Ökad kunskap och höjd uppmärksamhet inom idrotten skulle kunna minska utvecklandet av 
ätstörningar. Därför bör tränare och ledare inom idrottsföreningar/klubbar utbildas i att lära 
sig arbeta i förebyggande syfte och se/förstå signaler som tyder på att en individ är i 
farozonen för utveckling av ätstörningar.  
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