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Sammanfattning Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i 

riskbeteende för ätstörningar hos tjejer studerande vid 

riksidrottsgymnasier och tjejer studerande vid icke- 

idrottsinriktade gymnasier. Studien genomfördes på strategiskt 

utvalda gymnasieskolor runt om i Sverige och var kvantitativ. 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkätformulär. Resultatet 

visade på signifikanta skillnader inom kategorierna ”hetsätning”, 

”att anse sig utöva en idrott som kräver en viss vikt” samt att ”ha 

blivit tillsagd av tränare/ ledare att gå upp i vikt”. Dessa resultat 

räcker dock inte för att påvisa att en av grupperna skulle ha ett 

högre riskbeteende för att utveckla en ätstörning. Framtida 

forskning bör fokuseras på att utreda inom vilka idrotter utövarna 

ligger i en förhöjd riskzon för utvecklandet av en ätstörning. 

Viktigt anses här också vara att utbildning av tränare och ledare 

förbättras för att dessa ska kunna identifiera och hantera 

ätstörningar.  
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Abstract The aim of this study was to examine possible differences in risk 

behaviour of eating disorders among girls studying at athletic 

gymnasiums and girls studying at non- athletic gymnasiums. The 

study was a quantitative questionnaire and was carried out 

throughout gymnasiums all around Sweden. The result showed 

significant differences within the categories of “binge eating”,  

“consideration of maintaining a certain weight for their sport” and 

“been told by a coach/ manager to gain weight”. Despite these 

results it is not possible to conclude that one group should have a 

greater risk behaviour for the development of eating disorders. 

Future research should focus on how to determine in which sports 

the athletes could be at an increased risk for the development of an 

eating disorder. Here it also seems important to educate coaches 

and managers to help them identify and handle eating disorders.    
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Introduktion 
Ätstörningar är en sjukdom som karakteriseras av störningar i ätbeteendet och står för en 

signifikant del av dödligheten bland psykiskt sjuka, vilket är avgörande för att anses vara ett  

viktigt folkhälsoproblem i västvärlden (Ghaderi, 2001).  

 

Ett stört ätbeteende bottnar i en bred fördelning av attityder och beteende som kretsar kring 

kroppens vikt och utseende vilket ofta tar sig uttryck i såväl bantning som hetsätning och 

kräkning eller ett missbruk av laxermedel, bantningspiller, vätskedrivande medel och 

överdriven träning (Sundgot- Borgen, 2004) 

 

Enligt Af Sandeberg och Bengtsson (2003/2004) förekommer ätstörningarna till 90- 95 

procent hos gruppen unga flickor. Studier som gjorts visar att mycket talar för att incidensen 

ökade efter 1950-talet, men sedan 1970-talet tycks den ha varit stabil i Europa (Swanberg, 

2004). Forskare på psykiatriskt forskningscentrum inom Örebro Läns Landsting har dock 

genomfört undersökningar som påvisat en ökning av ätstörningar på senare år, främst i form 

av Anorexia Nervosa (AN) och Bulimia Nervosa (BN), framförallt hos unga kvinnor 

(Norring, red, 2006).   

 

Undersökningar har visat att det finns förhållanden där ett, för kvinnor, mycket aktivt 

deltagande i en idrott ses som en riskfaktor för att utveckla ätstörningar, framförallt för de 

kvinnor som utövar en idrott där vikten anses avgörande för prestationen. (Smolak, Murnen & 

Ruble, 2000). En studie som genomfördes på norska elitidrottare 2004, visade att 20 procent 

av de kvinnliga elitidrottarna hade någon form av ätstörningar medan motsvarande siffra för 

kvinnorna i kontrollgruppen endast uppgick till nio procent (Sundgot- Borgen & Torstveit 

Klungland, 2004).  

 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i riskbeteende för ätstörningar hos 

tjejer studerande vid riksidrottsgymnasier och tjejer studerande vid icke- idrottsinriktade 

gymnasier. 
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Bakgrund 
 

Begreppsdefinition 

Ätstörningar är ett samlingsnamn för sjukdomarna Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa 

(BN), och Ätstörning Utan Närmre Specifikation (UNS) (Af Sandeberg & Bengsson, 

2003/2004). Gemensamt för ätstörningar är i första hand en ihållande störning i ätbeteendet 

eller i viktkontrollerande syfte, vilket påtagligt förändrar en individs psykosociala funktion 

eller fysiska hälsa. (Svensk Psykiatri, 2005). För att diagnos ska kunna ställas får ätstörningen 

inte vara sekundär till någon allmänmedicinsk åkomma eller någon annan psykisk störning 

(Clinton & Norring, 2002). 

 

För att diagnostisera ätstörningar finns två olika system framtagna av World Health 

Organisation (WHO), det internationella ICD- systemet, International Center of Diseases 

(WHO, 1993) samt det amerikanska DSM- systemet, Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (WHO, 2004). Då DSM- systemet i större utsträckning betonar individens 

självkänsla genom betydelsen av vikt, kroppsform och den hysteriska rädslan för att gå upp i 

vikt ses detta system som mer omfattande och används idag vanligen vid diagnostisering och 

forskning (Johansson & Lindhé, 2004). 

 

Anorexia Nervosa 

Tillståndet hos en anorektiker kommer oftast smygande och börjar många gånger med 

minskade portioner och reducering av godis, fett och annan mat som den drabbade anser 

onyttig. Detta upptar efterhand en stor del av anorektikerns liv i form av tankar om mat, vikt 

och kroppsuppfattning vilket karakteriseras av en stark rädsla att gå upp i vikt trots att 

personen egentligen är underviktig. Ytterligare kännetecken hos en anorektiker är störd 

kroppsuppfattning och en överdrivet negativ självkänsla kopplad till den egna kroppens 

utseende vilket förvärras med minskande vikt (Svensk Psykiatri, 2005).  

 

Diagnostiska kriterier för AN enligt DSM-IV:  

A.  ”Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd 

(t.ex viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 85% av den 

förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen fortfarande växer, vilket leder till att 

kroppsvikten är mindre än 85% av den förväntade.) 
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B. Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han eller 

hon  är underviktig. 

C. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad av 

kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten. 

D. Amenorré hos menstruerande kvinnor, dvs minst tre på varandra följande 

menstruationer uteblir. (En kvinnas menstruation anses upphört om hon endast 

menstruerar till följd av hormonbehandling, t.ex  med östrogen.) 

(Svensk Psykiatri, 2005 s. 75). 

 

Bulimia Nervosa 

BN präglas precis som AN av en fixering vid mat, vikt och kroppsuppfattning tillsammans 

med en stark rädsla för att gå upp i vikt. Skillnaden är att individen tappar kontrollen över 

ätandet vilket yttrar sig i hetsätningsattacker som sedan kompenseras genom kräkning eller 

användande av laxermedel. Förekomsten av hetsätningsattackerna kan skilja sig från individ 

till individ där vissa hetsäter och kräks emellertid dagligen medan andra har perioder med 

normalt eller restriktivt ätande (Svensk Psykiatri, 2005). 

 

Diagnostiska kriterier för BN enligt DSM-IV: 

A. ”Återkommande episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av 1) och 2): 

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

större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och 

omständigheter 

(2) personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden (t ex en 

känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur mycket man äter) 

B. Återkommande olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, t ex 

självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, lavemang, diuretika eller 

andra läkemedel, fasta eller överdriven motion. 

C. Både hetsätandet och det olämpliga kompensatoriska beteendet förekommer i 

genomsnitt minst två gånger i veckan under tre månader. 

D. Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. 

E. Störningen förekommer inte enbart under episoder av anorexia nervosa. ”  

(Svensk Psykiatri, 2005 s. 76). 
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Ätstörning utan närmare specifikation (UNS) 

Personer som har vissa anorektiska eller bulimiska symptom, men inte uppfyller alla de 

kriterier för någon av de specifika ätstörningarna klassificeras under kategorin ätstörning 

UNS. Ätstörning UNS kan ofta ses som en lindrigare form av ätstörning, men kan innebära 

samma grad av lidande för individen (Svensk Psykiatri, 2005). 

 

Diagnostiska kriterier för Ätstörning UNS enligt DSM-IV. 

1. ”För kvinnor, alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda förutom att 

menstruationen är regelbunden. 

2. Alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda förutom att personens vikt ligger inom 

ett normalintervall trots en betydande viktnedgång. 

3. Alla kriterier för bulimia nervosa är uppfyllda förutom att hetsätandet och det 

olämpliga kompensatoriska beteendena förekommer mindre än två gånger i veckan 

eller under en kortare period än tre månader. 

4. En normalviktig person som regelmässigt använder olämpligt kompensatoriskt 

beteende efter att ha ätit endast små mängder mat (t ex självframkallad kräkning efter 

att ha ätit två småkakor).  

5. En person som vid upprepade tillfällen tuggar och spottar ut, men inte sväljer ned, 

stora mängder mat. 

6. Hetsätning: Personen har återkommande episoder av hetsätning men uppvisar inget 

av de olämpliga kompensatoriska beteenden som annars karakteriserar bulimia 

nervosa / …/.” (Svensk Psykiatri, 2005 s.77). 

 

Om en individ uppvisar ett stört förhållande till mat och kroppsvikt men inte uppfyller 

kriterier för ätstörning UNS benämns detta istället sub- klinisk ätstörning (Sjöberg & 

Andersson, 2005). 

 

Riskfaktorer 

Orsakerna till ätstörningarnas uppkomst har visat sig vara en mycket komplicerad fråga, 

vilken inte bara handlar om enstaka faktorer eller orsaker utan istället ett samspel mellan 

många olika faktorer över tid (Clinton & Norring, 2002).  Hedenheim (1999) beskriver 

orsakerna till uppkomsten av ätstörningar som multifaktoriell, syftande på individuella 

faktorer som är biologiska, psykologiska, sociala och kulturella. Det är dock omöjligt att säga 
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att en faktor är mer avgörande än en annan för utvecklandet av ätstörningar (Hedenheim, 

1999).  

 

Tidigare forskning på detta område har visat att faktorer som lågt självförtroende, bristande 

socialt stöd, låg självkänsla, felaktig kroppsuppfattning samt ett missnöje med den egna 

kroppen kan vara starkt bidragande orsaker till såväl utvecklandet av ätstörningar som 

vidmakthållandet av sjukdomen (Ghaderi & Scott, 2001). Vidare redogör Ghaderi (2001) för 

ytterligare faktorer såsom bantning, mobbing, övervikt, perfektionism, stress över en 

livshändelse och depression, vilka även kan ses som bidragande faktorer till utvecklandet av 

en ätstörning. 

 

Människor med negativa tankar och en negativ uppfattning om sin egen kropp tenderar även 

att oroa sig för hur andra människor uppfattar deras kropp vilket påverkar deras beteende 

(Thompson & Chad, 2002). Schlenker och Leary har i en studie som är refererad i Lindwall 

(2004) beskrivit Social Physique Anxiety (SPA) som ett mått på graden av oro en människa 

känner när den uppvisar sig i situationer där omgivningen kan bedöma deras uppträdande, 

såväl kroppsligt som verbalt. Lindwall (2004) menar att kvinnor har en mer negativ kropps- 

och viktuppfattning vilket enligt Thompson och Chad (2002) visat sig kunna kopplas samman 

med utvecklandet av en ätstörning. 

 

Förekomsten av ätstörningar 

Genom åren har epidemiologiska studier gällande förekomsten av ätstörningar visat 

varierande resultat. En anledning till detta kan enligt Clinton och Norring (2002) vara det 

faktum att DSM kriterierna för ätstörningar uppdaterats flera gånger vilket gör det svårt med 

jämförelser över tid. Samtidigt finns det lindrigare former av ätstörningar som inte har några 

exakta kriterier som ska uppfyllas vilket gör att det kan finnas ett stort mörkertal av 

ätstörningar som inte kan diagnostiseras och därigenom inte finns med i statistiken över 

ätstörningar (Clinton & Norring, 2002).   

I Folkhälsorapporten från 2005 framkom att undersökningar visat på en ökad medveten 

viktminskning bland svenska tonåringar. I rapporten ”Skolbarns hälsovanor” 2001-2002  

uppgav 15 procent av flickorna i 15 års ålder att de aktivt försökt minska sin vikt genom 

bantning (Socialstyrelsen, 2005). Ghaderi och Scott (2001) genomförde en prospektiv studie 

av populationen vilken visade att prevalensen för ätstörningar var tre procent. Swanberg 

(2004) skriver i sin rapport ”Prevention av ätstörningar- kunskapsläget idag” att det inom 
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idrotten finns många grupper med högre prevalens av ätstörningar. Undersökningar har visat 

att kvinnliga idrottare oftare uppvisar symptom för ätstörningar än kvinnliga icke- idrottare, 

framförallt de kvinnor som utövar idrotter där vikten ses avgörande för prestationen (Smolak, 

Murnen & Ruble, 2000). En studie som genomförts på elitidrottare i Norge visade att 20 

procent av de kvinnliga elitidrottarna hade subkliniska eller kliniskt bekräftade ätstörningar 

medan motsvarande siffra för kvinnorna i kontrollgruppen endast uppgick till nio procent 

(Sundgot- Borgen & Torstveit Klungland, 2004). Samma forskare konkluderar att prevalensen 

av ätstörningar är högre bland elitidrottare än icke- elitidrottare, högre bland kvinnliga än 

manliga elitidrottare och högre bland de som tävlar i idrotter där kropps- och viktuppfattning 

spelar en avgörande roll för prestationen gentemot de som tävlar inom andra idrotter 

(Sundgot-Borgen & Torstveit Klungland 2004).   

 

Ätstörningar inom idrotten 

Forskning på området har visat att det är svårt att specificera en speciell riskgrupp. Vissa 

studier har visat på att elitidrottare löper större risk att utveckla ätstörning än icke elitsatsande 

människor (Berry & Howe, 2000). Andra studier har däremot påvisat att icke elitsatsande 

individer i högre grad drabbas av ätstörningar än de som elitsatsar (Torstveit Klungland & 

Sundgot- Borgen, 2005). Beroende på studiernas upplägg och vilka grupper av elitidrottare 

som undersöks varierar resultaten. De idrotter där utövaren gynnas av en låg kroppsvikt 

och/eller en estetisk kropp som till exempel längdskidåkning, simning, gymnastik och 

hoppgrenar inom friidrott löper större risk att utveckla ätstörning jämfört med de idrotter där 

utövaren istället gynnas av en muskulös och stark kropp som till exempel alpin skidåkning, 

fotboll, kampsporter och kastgrenar inom friidrott (Torstveit Klungland & Sundgot- Borgen, 

2005). 

 

Bantning anses vara starkt sammankopplat med utvecklandet och vidmakthållandet av 

ätstörningar (Ghaderi, 2001). Inom elitidrotten är det vanligt att bantning förekommer då en 

idrottare ständigt lever med pressen att ha den perfekt anpassade kroppen för sin idrott med 

starka viktrekommendationer och hög träningsdos för att möta den specifika idrottens krav på 

prestation (Berry & Howe, 2000). Bantning kan för många vara början på en ätstörning då 

serotoninreceptorerna i kroppen blir överkänsliga, vilket efter ett tag leder till att minsta lilla 

mängd mat upplevs mätta, vilket i sin tur leder till att personen i fråga äter mindre och mindre 

och hamnar i en ond cirkel som i värsta fall kan utvecklas till en ätstörning (Ghaderi, 2001). 

Anledningen till att idrottare börjar banta har visat sig variera. I Sundgot- Borgens 
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undersökning från 1994 framkom fem huvudsakliga anledningar till att idrottare börjar banta. 

Den viktigaste av dem är förbättrande av prestationen, vilken följs av rekommendationer från 

tränaren, att förbättra utseendet, rekommendationer från föräldrar samt från kompisar och 

lagkamrater (Sundgot- Borgen, 1994). 

 

Forskning har visat att tränare och ledare genom kommentarer om idrottarens vikt många 

gånger kan utlösa en ätstörning, framför allt bland de kvinnor som uppvisar en låg självkänsla 

och stort missnöje med sin kropp då tränare och ledare har en viktig roll i idrottsutövarens liv 

(Torstveit Klungland & Sundgot- Borgen, 2005; Turk, Prentice, Chappell & Shields, 1999). I 

en studie av Rosen och  Hough, refererad i Torstveit Klungland och Sundgot- Borgen, (2005) 

visades att hela 75 procent av de kvinnliga gymnaster som av sin tränare fått höra att de 

behövde minska i vikt hade börjat använda sig av ohälsosamma bantningsmetoder för att leva 

upp till tränarens ideal. I en amerikansk studie påvisades att hela 42 procent av de kvinnliga 

fotbollsspelarna i ett lag visade tecken på ätstörning efter att deras tränare kommenterat 

betydelsen av en lägre vikt (Turk, Prentice, Chappell & Shields, 1999).  Det har även visats 

att lagkamrater kan ha en liknade effekt på de kvinnor som ligger i riskzonen för att drabbas 

av ätstörningar. Tina Nordlund skriver i sin bok att de ständiga diskussionerna i 

omklädningsrummet om osexiga fotbollsben och fotbollsrumpor var en bidragande faktor till 

att hon utvecklade en ätstörning (Nordlund & Bank, 2006). 

 

Studier på ämnet tränarens kunskaper om ätstörningar visar att endast en av fyra tränare 

trodde att de kunde identifiera en ätstörning och endast hälften av tränarna kände att de kunde 

erbjuda en effektiv hjälp och support till de idrottare som drabbats av en ätstörning. Detta 

resultat ledde forskarna till att utveckla en utbildningsplan inom vilken det beskrevs hur 

problemet skulle behandlas. En viktig del i utbildningsplanen var att utbilda såväl ledare som 

tränare och idrottare i att kunna identifiera och handskas med problemet ätstörningar samt att 

få en djupare förståelse för sjukdomens komplexitet. Vidare menade forskarna att det är 

viktigt att ha kontaktpersoner inom psykologi och näringslära som kan assistera vid behov 

(Vaughan, King & Cottrell, 2004). 
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Riksidrottsgymnasium  

I början av 1980- talet beslutade riksdagen att specialidrott skulle godtas som ett eget ämne 

för elever på idrottsgymnasier. Idén bygger på att kunna erbjuda idrottande ungdomar ökade 

förutsättningar att kunna kombinera idrott med studier. Eleverna ges möjlighet att kunna 

utveckla sina färdigheter inom sin idrott genom intensiv satsning på specialidrotten på bra 

anläggningar med kvalificerade tränare, utan att behöva ge avkall på studierna. Idrottseleverna 

är tillsammans med övriga elever på skolan integrerade i den ordinarie undervisningen, enda 

skillnaden är att idrottseleverna har avsedd schemalagd tid att kunna utöva sin idrott 

(Riksidrottsförbundet, 2000: 1). Ett riksidrottsgymnasium (RIG) karakteriseras av att 

intagningen av elever till idrottsgymnasier sker rikstäckande, alltså från hela Sverige samt att 

eleverna befinner sig på en nationell nivå inom sin idrott med fortsatta mål att bli elitidrottare 

(Riksidrottsförbundet, 2000: 2). 

 

Teoretisk förankring 
Den teoretiska förankringen ligger inom riskfaktorerna för att utveckla en ätstörning. De olika 

faktorerna  är beskrivna i ovanstående bakgrundslitteratur och de faktorer som kommer lyftas 

fram och belysa resultatet presenteras i modellen nedan. 

 
Figur 1.  Modifierad efter modellen av Multifaktoriellt synsätt (Svenska Psykiatriska 

Föreningen, 2005, s. 22) 
 

     Bantning 

Låg självkänsla Lågt självförtroende 
Felaktig 
kroppsuppfattning 

Hetsätning Olämpliga 
kompensatoriska 
beteenden 

Ätstörning 
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I Figur 1 representeras SPA av lågt självförtroende och låg självkänsla som är starka 

bidragande psykologiska faktorer till utvecklandet av en ätstörning. Ytterligare en 

psykologisk faktor, felaktig kroppsuppfattning, samt tre fysiska faktorer som bantning, 

hetsätning och olämpliga kompensatoriska beteenden är representerade inom ramen för 

mätinstrumentet, Survey of Eating Disorders (SEDs). Dessa tre psykologiska faktorer  kan 

vara bidragande till att en individ börjar banta vilket i sin tur kan vidareutvecklas till en 

ätstörning genom perioder av hetsätning och/ eller olämpliga kompensatoriska beteenden. I 

vissa fall kan vägen till en ätstörning gå direkt från bantningsstadiet.  

 

Metod 
 

Instrument 
Enkäten som användes bestod av frågor från två redan tidigare validerade mätinstrument, 12 

frågors Social Physique Anxiety Scale (SPAS), ett antal frågor angående träningsform och 

träningsmängd (Eriksson, 2005) samt ett antal utvalda frågor ur Survey of Eating Disorders 

(SEDs) (Ghaderi & Scott, 2002). SPAS behandlar kroppsuppfattning och består av påståenden 

vilka besvaras genom att ett av fem svarsalternativ, från ”stämmer inte alls in på mig” till 

”stämmer extremt bra in på mig”, ringas in. Vad gäller träningsform ges eleven möjlighet att 

fritt svara på vilken aktivitet hon ägnar sig åt. Frågorna angående träningsmängd behandlar 

hur många träningspass de genomför per vecka och hur långa passen är. Fyra svarsalternativ 

ges i detta avsnitt där eleven ringar in det alternativ som de anser passa bäst in. SEDs är ett 

frågeformulär innehållande 39 frågor som utifrån DSM- IV hjälper till att kartlägga 

förekomsten av ätstörningar. Frågeställningarna behandlar eventuell förekomst av bantning, 

hetsätning och olämpliga kompensatoriska beteenden med svarsalternativ i form av ”Ja” eller 

”Nej”. Den del av enkäten som avsåg att undersöka träningsform och träningsmängd samt 

frågorna tagna ur SEDs modifierades för att i bästa möjliga mån motsvara syftet. Ytterligare 

två frågor lades till enkäten, vilka behandlade individens uppfattning om omgivningens 

påverkan gällande vikt och kroppsuppfattning. Tre svarsalternativ gavs, ”Ja”, ”Nej” eller 

”Delvis”. Enkäten bestod av både öppna och slutna svarsalternativ. För att den slutgiltiga 

enkäten (se Bilaga 1) skulle kunna valideras genomfördes en pilotstudie innan 

undersökningen påbörjades. Med hjälp av en ”face- validity” kontrollerades att frågorna 

uppfattades på rätt sätt. Pilotstudien medförde två ändringar i enkäten vilka berörde fråga 28 
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samt 32. Ändringarna som gjordes var formuleringen av frågeställningen på fråga 28 och ett 

tillägg till svarsalternativen på fråga 32.  

 

Urval 

Urvalet bestod av en grupp tjejer i 18 års ålder studerande på riksidrottsgymnasier samt en 

grupp bestående av tjejer i 18 års ålder studerande på icke- idrottsinriktade gymnasier. 

Förfrågan om deltagande gjordes till samtliga tjejer (65 stycken) i 18 års ålder på åtta 

riksidrottsgymnasier och samtliga tjejer (78 stycken) i slumpmässigt utvalda klasser på fem 

icke- idrottsinriktade gymnasier. Av dessa besvarade 53 tjejer på riksidrottsgymnasierna och 

72 tjejer på de icke- idrottsinritade gymnasierna enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 82 

procent respektive 92 procent. Riksidrottsgymnasierna där studien genomfördes valdes ut 

efter de idrotter författarna ansåg vara intressanta för studien. För att få en så bred bild av 

problemet som möjligt valdes aktiva inom både lagidrotter och individuella idrotter med 

varierande krav på idrottarens kropp vilket även medförde en stor geografisk spridning. För 

att kunna matcha spridningen valdes de icke- idrottsinriktade gymnasierna ut för att kunna 

matcha Riksidrottsgymnasiernas geografiska placering. 

  

Datainsamling 

På grund av det stora geografiska avståndet till några av gymnasierna genomfördes 

undersökningen dels via utskick av enkäter  och i den geografiska närheten genom att 

författarna själva besökte utvalda gymnasier. Alla utskick innehöll förutom enkäten ett 

missivbrev. Vid två gymnasier ordnades direktkontakt med eleverna vilket medförde att 

enkäterna skickades direkt hem till eleverna med missivbrev och bifogade instruktioner (se 

Bilaga 2). Resterande delen av de enkäter som skickades adresserades till respektive 

gymnasiums kontaktperson som sedan distribuerade ut enkäterna till berörda elever. 

Utskicken innehöll enkät och missivbrev (se Bilaga 3) samt tomma kuvert med Halmstad 

Högskolas logotyp att lägga ifylld enkät i, detta för att öka konfidentialiteten/ anonymiteten. 

Enkäterna returnerades av kontaktpersonen i ett bifogat frankerat postkuvert.  

 

De gymnasier som låg i den geografiska närheten till Högskolan i Halmstad besöktes av 

författarna. Information om studiens syfte delgavs muntligt till eleverna och gick även att läsa 

på det bifogade missivbrevet (se Bilaga 4). På dessa gymnasier samlade författarna själva in 

enkäterna utan mellanhänder. Vid ett av besöken var ett antal elever frånvarande och då 

författarna inte ansåg sig kunna utesluta dessa ur undersökningen på grund av det redan lilla 
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urvalet beslutades att dessa elever skulle få chans att fylla i enkäten vid ett senare tillfälle. 

Dessa enkäter returnerades sedan i efterhand av kontaktpersonen. 

 

Etiska aspekter 

Innan undersökningen påbörjades kontaktades respektive gymnasiums rektor per telefon. 

Efter rektors godkännande vidarebefordrade han/hon författarna till vad som kom att bli 

gymnasiets kontaktperson. Kontaktpersonerna delgavs en presentation av syftet med studien 

och en förfrågan om deltagande gjordes. Enkäterna riktade sig till tjejer i 18 års ålder eftersom 

dessa är myndiga. Deltagandet i undersökningen var helt frivilligt och enkäterna besvarades 

anonymt. Alla inblandade informerades om att all information skulle behandlas konfidentiellt. 

Löpnummer fanns på de enkäter som skickades ut för att veta vilket gymnasium enkäterna 

returnerades ifrån. Löpnumret avlägsnades när enkäterna returnerats och registrerades inte i 

analysarbetet. 

 

Dataanlys 

Datan analyserades deskriptivt med hjälp av frekvenser och analytiskt med hjälp av Mann- 

Whitneys U- test och Chi²- test för att se om signifikanta skillnader fanns mellan de två 

grupperna.  

 

Resultat 
Av tjejer studerande på RIG framkom det att 45 av 52 stycken tränade sin idrott fem gånger i 

veckan eller mer och att den vanligaste träningstiden för dessa var 90 minuter eller mer per 

träningspass. Utöver detta tränade lika många på gym eller liknande en till två gånger i 

veckan under i genomsnitt 46- 60 minuter per träningspass. I gruppen icke- idrottsinriktade 

gymnasier var 20 av totalt 72 stycken aktiva inom någon idrott med en genomsnittlig 

träningsdos på en till två gånger i veckan och en genomsnittlig träningslängd på 61- 90 

minuter per pass.  I samma grupp tränade 51 stycken på gym eller liknande en till två gånger i 

veckan i genomsnitt 46- 60 minuter per träningspass.   
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Tabell 1.   Fördelning av svar avseende förhållningssätt till den egna kroppen 

___________________________________________________________________________ 

                     Icke-idrottsinriktat                       RIG 

                           gymnasium 

 

                 Medel Rank                 Medel Rank     u           df            p 

1:1 SPAS   65,35                      59,81             1739,0    72/53       ,398 

1:2 Kroppsuppfattning         59,20                                68,16              1634,5   72/53       ,094  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Förhållningssätt till den egna kroppen. 

Med hjälp av Mann- Whitneys U- test framgick att resultatet för tjejer studerande på icke-

idrottsinriktade gymnasier och tjejer studerande på RIG inte visade några signifikanta 

skillnader beträffande tjejernas svar på SPAS- testet (se Tabell 1, 1:1). 

Vidare visade resultaten att en majoritet av tjejerna i båda grupperna ansåg sig vara 

normalviktiga. Ur resultatet gick också att utläsa att en något större andel av tjejerna inom de 

icke- idrottsinriktade gymnasierna hade svarat att de var överviktiga jämfört med tjejerna på 

RIG (se Tabell 2) men ingen signifikant skillnad mellan grupperna kunde visas (se Tabell 1, 

1:2). 

 

Tabell 2.  Fördelning av svar avseende kroppsuppfattning 

Antal (n) samt procentuell (%) fördelning av svar avseende tjejernas kroppsuppfattning. 

 

Gymnasieskola                            Kroppsuppfattning 

___________________________________________________________________________ 

               Fetma    Övervikt     Normalvikt     Smal      För smal       Totalt  N 

Icke-idrottsinriktat   n    1            17            45           8       1       72 

Gymnasium             %  0,8          13,6               36                6,4            0,8       57,6 

RIG                          n   0              5                   41                 6                1                    53 

            %  0              4                  32,8              4,8            0,8                   42,4 

Total                        N   1              22                 86                14               2                    125  

           %   0,8          17,6               68,8            11,2    1,6                    100 
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Tabell 3. Fördelning av svar avseende förhållandet till vikt. 

___________________________________________________________________________ 

                      Icke-idrottsinriktat                  RIG 

                  gymnasium 

                                              n                                      n 

                  Ja         Nej             Ja          Nej   Chi²       df          p 

3:1 Bantning                  37        35                       24          28               ,331        1         ,565 

3:2 Kompensatoriska 

       beteenden                20        52                       23      30 3,300        1         ,069 

3:3 Hetsätning               30        24                       11      42 6,057        1         ,014 

3:4 Anpassad vikt           9        61                       18           35            7,842        1         ,005 

3:5 Tillsagd att 

      gå ner i vikt              6         62                         5            48              ,013        1         ,908 

3:6 Tillsagd att 

       gå upp i vikt            4         64                        14           38           10,232       1         ,001 

 

Förhållningssätt till ohälsosamma viktminskningsmetoder. 

Resultatet visade att hälften av alla tjejer någon gång bantat och att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan tjejer studerande på icke- idrottsinriktade gymnasier och tjejer 

studerande på RIG (se Tabell 3, 3:1). 

 

Fyrtiotre procent av tjejerna som studerar på RIG angav att de någon gång använt sig av 

olämpliga kompensatoriska beteenden för att kontrollera sin vikt medan tjejerna studerande på 

icke- idrottsinriktade gymnasier i mindre utsträckning har ägnat sig åt samma beteende. 

Resultatet visade dock inga signifikanta skillnader mellan grupperna (se Tabell 3, 3:2). 

 

Vad gäller hetsätning och okontrollerat ätande visade detta förekomma oftare bland tjejer som 

studerade på icke- idrottsinriktade gymnasier i jämförelse med tjejer på RIG (se Tabell 3, 

3:3). 

 

Viktens betydelse för den idrottsliga prestationen. 

Det visade sig att nästan tre gånger så stor andel av tjejerna studerande på RIG gentemot 

tjejerna studerande på icke-idrottsinriktade gymnasier hade svarat ja på frågan om de ansåg 
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sig utöva en idrott som kräver att de håller en viss vikt, vilket gav en signifikant skillnad 

mellan grupperna (se Tabell 3, 3:4). 

 

Inom de båda grupperna visade det sig att nästan tio procent av tjejerna någon gång blivit 

tillsagda att gå ner i vikt av tränare/ ledare (se tabell 3, 3:5). De elever som utsatts för 

problemet uppvisar heller ingen skillnad i bemötandet av tränarens/ ledarens råd.  

 

Vidare visade det sig att totalt 15 procent av tjejerna i de två gymnasiegrupperna någon gång 

blivit tillsagda av tränare/ ledare att gå upp i vikt. Tjejer studerande på RIG har oftare än tjejer 

studerande på icke- idrottsinriktade gymnasier blivit tillsagda av tränare/ ledare att gå upp i 

vikt vilket gav en signifikant skillnad mellan grupperna (se Tabell 3, 3:6). 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

En kvantitativ studie valdes då författarna ville nå ut till en stor målgrupp med förhoppningen 

att kunna generalisera resultatet. Som framgick i bakgrunden har många studier visat på att 

vissa grupper av elitidrottare löper högre risk att utveckla en ätstörning och intresse väcktes 

till att genomföra en liknande studie i Sverige för att se hur svenska tjejer förhåller sig till 

problemet. Då problemet är oerhört komplext hade det varit intressant att följa upp varje enkät 

med en intervju för få en djupare förståelse för de många olika psykologiska faktorerna som 

berör individen. Detta skulle dock kräva mycket tid och stora ekonomiska resurser för både 

författarna och respondenterna vilket omöjliggjort genomförandet. 

 

Enkäten bestod till större del av frågor från redan tidigare använda mätinstrument vilket ökade 

validiteten på den slutgiltiga enkäten. Då två icke-validerade frågor lades till enkäten i 

kombination med att en del frågor ur de andra mätinstrumenten modifierades bestämdes att en 

pilotstudie skulle genomföras för att kunna fastställa en ”face- validity”. Detta visade sig vara 

ett befogat val då pilotstudien medförde två ändringar. Enkäten bestod till större delen av 

slutna frågor med olika svarsalternativ. Anledningen till att fråga 6b, ”inom vilken idrott samt 

vilken gren” och fråga 9, ”utövar du någon annan fysisk aktivitet (som ex gym) förutom en 

huvudsaklig idrott” var öppna, var att ge alla elever möjlighet att redogöra för om de utförde 
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mer än en idrott / fysisk aktivitet. Detta användes för att författarna skulle kunna se om det 

fanns skillnader mellan de olika idrotterna. Dessa skillnader kunde dock inte redovisas i 

resultatet då det lilla urvalet skulle kunna avslöja en elevs identitet och ett eventuellt 

riskbeteende vilket skulle äventyra dennes anonymitet och således studiens konfidentialitet. I 

efterhand har författarna kommit fram till att frågor rörande sociala och biologiska faktorer 

ytterligare borde behandlats i enkäten då dessa enligt Hedenheim (1999) kan beskrivas som 

bidragande faktorer till utvecklandet av en ätstörning.  

 

Reliabiliteten i undersökningen kan ha påverkats negativt då tillförlitligheten till elevernas 

svar på grund av det känsliga ämnet kan vara osäkra. Vidare kan det faktum att eleverna satt 

nära varandra under tiden de fyllde i enkäten ha påverkat dem att inte svara 100 procentigt 

sanningsenligt då det kunde finnas risk att kompisen såg vad som skrevs. En del av eleverna 

diskuterade även vissa frågor öppet i klassrummet vilket på ett negativt sätt kan ha påverkat 

tillförlitligheten i svaren.  

 

Kritik kan riktas mot det lilla urvalet som till största delen beror på att antagningarna till RIG 

är väldigt små. Tankar på att utöka urvalet genom att även inkludera elever som ännu inte fyllt 

18 har diskuterats, men på grund av tidsbrist ansågs detta svårt eftersom författarna då först 

var tvungna att ansöka om skriftligt informerat samtycke från föräldrar. Eftersom urvalet från 

RIG inte blev större än 53 stycken, ansågs det heller inte nödvändigt att utöka urvalet på de 

icke- idrottsinriktade gymnasierna, detta för att få balans mellan de två grupperna.  

 

Bortfallet i gruppen icke- idrottsinriktade gymnasier uppgick till sex tjejer av den anledning 

att de ännu inte fyllt 18. I RIG- gruppen uppgick bortfallet till totalt 12 tjejer. En av tjejerna 

hade inte fyllt 18, resterande uteblev av, för författarna, okända orsaker. Bortfallet försökte 

minimeras dels genom att författarna själva besökte en del skolor men även genom 

kontinuerlig kontakt med kontaktpersonerna, på de skolor dit enkäterna skickades, vilka såg 

till att alla berörda elever fick chans att fylla i enkäten innan de returnerades.  

 

För att kunna garantera anonymiteten på de gymnasier där kontaktpersonen var ansvarig för 

distributionen av enkäterna bifogades kuvert med Halmstad Högskolas logotyp till varje elev 

att lägga ner ifylld enkät i innan den återigen överlämnades till kontaktpersonen för 

returnering. Kuverten bifogades för att minska risken att kontaktpersonen öppnade och läste 

de ifyllda enkäterna. Vid ett av författarnas besök var några elever frånvarande och det 



 16 

bestämdes då istället att kontaktpersonen skulle lämna ut enkäterna till dessa elever vid ett 

senare tillfälle för att sedan returnera enkäterna till författarna. Tyvärr bifogades inga kuvert 

till dessa elever att lägga enkäten i innan de lämnades till kontaktpersonen vilket kan medföra 

att konfidentialiteten/ anonymiteten minskar. 

 

Resultatdiskussion 

Fördelningen över den totala SPAS poängen visade inte på någon signifikant skillnad mellan 

de två grupperna. Ghaderi och Scott (2001) beskriver lågt självförtroende och missnöje över 

den egna kroppen som två starka faktorer till utvecklandet av en ätstörning. Resultatet av 

SPAS i den här studien tyder dock inte på att någon av grupperna i högre grad skulle ligga i 

riskzonen för ätstörningar vad gäller just denna kategori. Lindwall (2004) menar att SPAS 

mäter graden av oro en människa känner när den uppvisar sig i situationer där omgivningen 

ges möjlighet att bedöma deras kroppar. Kanske skulle det då kunna tyckas att elitidrottare 

borde uppvisa en högre SPAS poäng än icke idrottare då de ofta visar upp sin kropp inför 

publikens granskande ögon. Å andra sidan tränar idrottarna sin kropp för att prestera så bra 

som möjligt på idrottsarenan vilket kanske gör det lättare för dem att acceptera sin kropp. De 

tjejer som inte idrottar kanske enligt dem själva inte anser sig ha ett ”giltigt” skäl till en, från 

normen, avvikande kropp.  

 

De flesta tjejerna i båda grupperna uppfattade sina kroppar som normalviktiga (se Tabell 2) 

vilket kan sammankopplas med resultatet av SPAS då kroppsuppfattning i likhet med SPAS 

spelar en viktig roll i utvecklandet av en ätstörning (Thompson & Chad, 2002). Det var fler 

tjejer på de icke- idrottsinriktade gymnasierna som uppfattade sig själva som överviktiga 

vilket kanske kan ha sin enkla förklaring i att dessa tjejer var mindre fysiskt aktiva. En annan 

anledning till att fler icke idrottande tjejer anser sig vara överviktiga kan kanske vara den att 

de i högre grad än de tjejer som idrottar jämför sig med det smala idealet och på så sätt 

utvecklar en negativ självbild.  

 

I Folkhälsorapporten från 2005 finns att läsa under rubriken ”Skolbarns hälsovanor” att 15 

procent av tjejerna i 15 års ålder uppgav att de någon gång bantat. Resultatet i föreliggande 

studie visade att hela 49 procent av tjejerna i de båda grupperna uppgav att de någon gång 

bantat vilket måste anses vara en mycket hög siffra, mellan grupperna fanns dock ingen 

statistiskt säkerställd skillnad. En anledning till denna höga siffra kan enligt 

Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen (1993) vara det ständiga framhävandet av de smala 
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kroppsidealen som norm för samhället vilket ofta riktar sig till ungdomar och framförallt 

tjejer. Detta tillsammans med den ständiga mediala publiceringen av nya bantningsmetoder 

som framställs som enkla och snabba för att gå ner i vikt kan tros vara en starkt bidragande 

orsak till unga tjejers utvecklande av ätstörningar (Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen, 

1993). Ytterligare en riskfaktor för elever på RIG kan enligt Berry och Howe (2000) vara att 

de ständigt lever med pressen att ha den perfekt anpassade kroppen för sin idrott vilket kan 

leda till perioder av bantning. Om någon av ovanstående anledningar varit orsak till 

respektive grupps beslut att banta är omöjligt att säga då det finns många fler anledningar till 

att banta men klart är att de elever på RIG utsätts för ytterligare en påverkansfaktor än tjejerna 

på icke-idrottsinriktade gymnasier. Skillnad i bantningsfrekvens mellan tjejer i 15 års ålder 

och 18 års ålder kanske har sin förklaring i att många tjejer runt 15 års ålder börjar förändras 

rent kroppsligt genom att i puberteten exempelvis få mer ”ungdomsfett”, större bröst och 

bredare höfter. Under de följande tre åren kanske dessa  förändringar kan vara svåra att 

hantera för många tjejer då de jämför sina kroppar med tjejer som inte alla gånger utvecklats 

på samma sätt, utan fortfarande har kvar en mer flickaktig kropp. Avundsjukan över att inte 

längre ha kvar sin flickaktiga kropp kan kanske vara en anledning till att fler tjejer i 18 års 

åldern har bantat. 

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller användandet av olämpliga 

kompensatoriska beteenden men fler tjejer studerande på RIG svarade ja på frågan om de 

någon gång hade ägnat sig åt dessa beteenden. Kanske är det så att vissa av dessa tjejer tror att 

detta beteende kan leda till en viktminskning och på så sätt öka prestationen. Beteendet 

kanske kan öka innan tävling, vid möte med nytt lag eller inför viktiga träningsperioder då 

individen kan känna av en ökad stressnivå och nervositet inför vad som komma skall vilket 

enligt Ghaderi (2001) är bidragande riskfaktorer till utvecklandet av en ätstörning.  

 

 

Förekomsten av hetsätning visade sig vara signifikant  högre bland de tjejer som studerade på 

icke- idrottsinriktade gymnasier. Kanske kan även hetsätning ses som ett tecken på nervositet 

hos individen men kanske är det så att tjejerna på RIG i större utsträckning fått information 

om onyttig kosts negativa inverkan på prestationen. Det kan även vara så att de idrottande 

tjejerna på RIG på grund av sina regelbundna träningstider har något mer regelbundet och 

jämnt fördelat kostintag under dagen vilket gör att de klarar hålla en jämnare insulinnivå och 



 18 

således inte känner av suget efter den onyttiga mat som oftast förtärs i samband med 

hetsätningsattacker.  

 

Betydelsen av att ha en anpassad vikt för sin idrott visade sig vara signifikant viktigare för de 

tjejer som studerade på RIG vilket troligtvis kan förklaras av att alla dessa tjejer utövar någon 

form av idrott. I gruppen icke- idrottsinriktade gymnasier fanns ett flertal tjejer som var 

fysiskt inaktiva och endast ett litet antal tjejer som utövade en idrott på en hög nivå. Detta i 

samband med att det kan finnas tjejer inom gruppen icke- idrottsinriktade gymnasier som 

aldrig varit fysiskt aktiva och således inte getts en chans att svara ja på frågan kan troligtvis 

vara en bidragande orsak till den stora skillnaden mellan grupperna. I en studie gjord av 

Sundgot- Borgen och Torstveit Klungland (2004) framgår att ätstörningar i högre grad är 

representerat där vikten spelar en avgörande roll för idrottsprestationen. Det kan tyckas 

viktigare med en anpassad vikt inom elitidrott där det ställs högre krav på prestationen både 

från individen själv men även från omgivningen i form av lag, publik och sponsorer. Inom 

motionsidrotten är det centrala istället att ha roligt och förbättra sin hälsa. Kraven är lägre och 

kommer oftast bara från individen själv och laget vilket gör att betydelsen av att ha en 

anpassad vikt kanske inte är större än för att exempelvis förbättra sitt eget välbefinnande. 

Trots den påvisade signifikanta skillnaden mellan gymnasiegrupperna tyder resultatet på att 

det är en subjektiv uppfattning då åsikter om hurvida detta var viktigt varierade inom samma 

idrott. 

 

Tränare och ledare anses ha en viktig roll i en idrottares liv. Att gå ner i vikt på tränares 

begäran är enligt Sundgot-Borgen (1994) en av de vanligaste orsakerna till att idrottare börjar 

banta. I resultatet kunde ingen signifikant skillnad påvisas mellan grupperna och det fanns 

heller ingen skillnad i elevernas bemötande av tränarens/ ledarens råd. Utan att veta vilken 

kroppsform eleverna hade när de blev tillsagda att gå ner i vikt känns det ändå oroväckande 

att endast en av tio struntade i att följa rådet. Enligt Vaughan, King och Cottrell (2004) är det 

viktigt att utbilda tränare och ledare i att identifiera, hantera och förstå ätstörningarnas 

komplexitet. Oavsett syftet med tränarens/ ledarens önskan om viktnedgång anser författarna  

att det är mycket viktigt att dessa kan presentera en fullgod anledning till varför viktnedgång 

är aktuellt, ha en professionellt framarbetad plan för hur detta ska gå till samt en noggrann 

uppföljning av händelseförloppet. En bonus är om de under tiden har hjälp av personer 

kunniga inom området. 
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Intressant att se var att en signifikant högre andel av eleverna på RIG blivit tillsagda att gå 

upp i vikt av tränare/ ledare. Av det totala antalet elever inom de båda grupperna som blivit 

tillsagda att gå upp i vikt (se Tabell 3, 3:6) följde 14 tjejer rådet. Troligen kan RIGs höga 

andel förklaras i att tränaren/ ledaren många gånger vill att eleven ska gå upp vikt genom att 

lägga på sig muskler för att på så sätt förbättra den idrottsliga prestationen. En annan tanke är 

att tränaren/ ledaren anser sig tro att eleven i fråga ligger i riskzonen för att utveckla en 

ätstörning och således vill förhindra att detta sker.  

 

Anledningen till att den teoretiska förankringen till största delen grundade sig i de fysiska 

riskfaktorerna beror huvudsakligen på att det är en kvantitativ studie som genomförts. För att 

komma åt ytterligare psykologiska faktorer än de som omnämns i SPA och kunna belysa 

dessa på rätt sätt hade det krävts kompletterande intervjuer för att få en djupare insyn i varje 

individs tankar och uppfattningar om problemet. Hade valet istället fallit på en kvalitativ 

studie hade svårigheterna legat i att inom det begränsade antalet hitta någon som helst 

riskfaktor då chansen varit större att hitta individer som är helt friska vilket då inte gett några 

som helst relevanta skillnader.  

 

De öppna frågor som användes i enkäten valdes att inte analyseras då det föreföll risk att 

kunna avslöja individers identitet då några av idrotterna endast representerades av ett fåtal 

elever. 
 

Konklusion 
Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader i riskbeteende för ätstörningar hos 

tjejer studerande vid riksidrottsgymnasier och tjejer studerande vid icke- idrottsinriktade 

gymnasier. Det som framkom var att det fanns signifikanta skillnader beträffande hetsätning 

vilket var mer representerat bland tjejerna på de icke- idrottsinriktade gymnasierna samt att 

det beträffande anpassad vikt för sin idrott och tillsägelse av tränare/ ledare att gå upp i vikt 

var signifikant mer representerat bland tjejerna studerande på RIG.  Trots detta kan inte några 

slutsatser dras av att en grupp skulle ha en förhöjd riskfaktor gentemot den andra för att 

utveckla ätstörningar utan att ges en djupare bild av de psykologiska faktorerna.     
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Implikation 
En intressant fortsättning på studien hade varit att komplettera enkätsvaren med intervjuer för 

att på så sätt få en djupare förståelse för varje individs tankar och beteende kring begreppen 

fysisk aktivitet och ätstörningar.  

 

Vidare anses att forskning inom området känns nödvändig för att kunna förbättra arbetet med 

att förhindra utvecklingen av ätstörningar. För att få en bild över hur utbrett problemet är i 

Sverige hade det varit intressant med djupare forskning omfattande alla idrotter som ligger 

under Riksidrottsförbundet. Detta för att lättare kunna se inom vilka idrotter utövarna ligger i 

en förhöjd riskzon för att utveckla ätstörningar. En viktig del i arbetet är att utbilda tränare 

och ledare om problemets komplexitet för att dessa lättare ska kunna identifiera, hantera och 

framförallt inte utlösa en ätstörning hos en idrottare. Det är framförallt viktigt med utbildning 

för tränare och ledare på RIG då dessa har en nära kontakt med eleverna som under 

gymnasietiden kan vara mycket sårbara och således kan ha lättare att utveckla ätstörningar.  
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 Bilaga 1 Enkätformulär 

VÄNLIGEN SVARA SÅ ÄRLIGT SOM MÖJLIGT PÅ FÖLJANDE FRÅGOR. ALLA 

SVAR OCH UPPGIFTER KOMMER ATT BEHANDLAS KONFIDENTIELLT!!       

  

Nedan följer några frågor angående din vikt och längd 

 

1. Ålder:______________________________________________år 

2. Aktuell vikt:_________________________________________kg 

3. Aktuell längd:________________________________________cm 

4. Hur mycket skulle du vilja väga idag:____________________kg 

 

Nedan följer några frågor och påståenden angående din fysiska aktivitet (OBS! Vänligen 

ringa endast in ett svarsalternativ/ påstående) 

 

5. Är du aktiv inom någon idrott? 

Ja  Nej 

6a. Om nej, gå till fråga 9 

6b. Om ja: inom vilken idrott samt vilken 

gren?__________________________________________________________________ 

7. Hur ofta tränar du denna idrott? 

Mindre än 1 gång/ vecka 1-2 gånger/ vecka 

3-4 gånger/ vecka  5 gånger/ vecka eller mer 

8. Hur länge varar ditt genomsnittliga träningstillfälle inom din huvudsakliga idrott? 

30-45 minuter  46- 60 minuter 

61- 90 minuter  mer än 90 minuter 

9. Utövar du någon annan fysisk aktivitet (som t.ex gym) förutom en huvudsaklig 

idrott?  

Ja, nämligen:______________________________________ Nej 

10a. Om nej, gå till fråga 12 

 



  

10b. Om ja, hur ofta utövar du denna aktivitet? 

Mindre än 1 gång/ vecka 1-2 gånger/ vecka 

3-4 gånger/ vecka  5 gånger/ vecka eller mer 

11.  Hur länge varar ditt genomsnittliga träningstillfälle? 

30-45 minuter  46- 60 minuter 

61- 90 minuter  mer än 90 minuter 

 

Nedan följer några påståenden angående kroppsuppfattning, vänligen ringa in det svar du 
anser stämma bäst in på dig (OBS! ringa endast in ett svar per påstående) 

 
12. Jag är nöjd med hur min kropp/ figur ser ut 
Stämmer inte alls       Stämmer något       Stämmer ganska     Stämmer mycket      Stämmer extremt    
in på mig                in på mig                 bra in på mig           bra in på mig           bra in på mig 
 

13. Jag oroar mig för att använda kläder som får mig att se smal eller överviktig ut 
Stämmer inte alls       Stämmer något       Stämmer ganska     Stämmer mycket      Stämmer extremt    
in på mig                in på mig                 bra in på mig           bra in på mig           bra in på mig 
 
 
14. Jag önskar att jag inte brydde mig så mycket om hur min kropp/ figur ser ut 
Stämmer inte alls       Stämmer något       Stämmer ganska     Stämmer mycket      Stämmer extremt    
in på mig                in på mig                 bra in på mig           bra in på mig           bra in på mig 
 
15. Ibland känner jag mig obekväm när andra bedömer min vikt eller mina muskler 

negativt 
 
Stämmer inte alls       Stämmer något       Stämmer ganska     Stämmer mycket      Stämmer extremt    
in på mig                in på mig                 bra in på mig           bra in på mig           bra in på mig 
 
16. När jag ser mig i spegeln känner jag mig nöjd över min kropp/figur 
Stämmer inte alls       Stämmer något       Stämmer ganska     Stämmer mycket      Stämmer extremt    
in på mig                in på mig                 bra in på mig           bra in på mig           bra in på mig 
 
17. När jag kommer in på olika ställen blir jag nervös för att andra ska bedöma hur 

vissa delar av min kropp ser ut 
 
Stämmer inte alls       Stämmer något       Stämmer ganska     Stämmer mycket      Stämmer extremt    
in på mig                in på mig                 bra in på mig           bra in på mig           bra in på mig 
 
18. När jag är tillsammans med andra oroar jag mig för hur min kropp/figur ser ut 
Stämmer inte alls       Stämmer något       Stämmer ganska     Stämmer mycket      Stämmer extremt    
in på mig                in på mig                 bra in på mig           bra in på mig           bra in på mig 
 



  
19. Jag är nöjd med hur min kropp/ figur uppfattas av andra 

Stämmer inte alls       Stämmer något       Stämmer ganska     Stämmer mycket      Stämmer extremt    
in på mig                in på mig                 bra in på mig           bra in på mig           bra in på mig 
 
20. Jag skulle inte må särskilt bra av att veta att andra bedömer min kropp/ figur 
Stämmer inte alls       Stämmer något       Stämmer ganska     Stämmer mycket      Stämmer extremt    
in på mig                in på mig                 bra in på mig           bra in på mig           bra in på mig 
 
21. När det gäller att visa upp min kropp/ figur för andra är jag en blyg person 
Stämmer inte alls       Stämmer något       Stämmer ganska     Stämmer mycket      Stämmer extremt    
in på mig                in på mig                 bra in på mig           bra in på mig           bra in på mig 
 
 

22. Jag känner mig vanligtvis avslappnad när andra tittar på min kropp/ figur 
Stämmer inte alls       Stämmer något       Stämmer ganska     Stämmer mycket      Stämmer extremt    
in på mig                in på mig                 bra in på mig           bra in på mig           bra in på mig 
 
23. När jag har badkläder på mig, eller liknande, känner jag mig nervös för hur min 

kropp ser ut 
 
Stämmer inte alls       Stämmer något       Stämmer ganska     Stämmer mycket      Stämmer extremt    
in på mig                in på mig                 bra in på mig           bra in på mig           bra in på mig 
 

Nedan följer några frågor och påståenden angående ditt förhållande till din vikt (OBS! 

Vänligen ringa endast in ett svarsalternativ/ påstående) 

 

24. Om du utövar någon idrott/ aktivitet, har du någon gång blivit tillsagd av en 
tränare eller ledare att gå ner i vikt? 

 

Ja  Nej 

 

25a. Om nej, gå till fråga 26 

25b. Om ja, följde du tränarens råd att nå önskad vikt? 

 

Ja  Nej  Delvis 

 

26. Om du utövar någon idrott/ aktivitet, har du någon gång blivit tillsagd av en 
tränare eller ledare att gå upp i vikt? 

 



 Ja  Nej 

27a. Om nej, gå till fråga 28 

      27b. Om ja, följde du tränarens råd att nå önskad vikt? 

      Ja  Nej  Delvis 

 

      28. Utövar du en idrott som kräver att du håller en viss vikt? 

       Ja  Nej 

 

29. Har du någon gång haft perioder av hetsätning då du har ätit stora mängder mat 
och känt att du inte har haft kontroll över ditt ätande? 
 
Ja  Nej 

 

30. Har du någonsin tvingat dig att kräkas, fastat, tagit laxermedel eller 
vätskedrivande medel, eller tränat mycket intensivt för att kontrollera din vikt 
(förhindra viktuppgång eller gå ner i vikt) 
 

Ja  Nej 

 

31. Har du bantat någon gång? 

 

Ja  Nej 

 

32. Vilket av följande påståenden tycker du stämmer in på dig idag? 

 
Jag har              Jag är                     Jag har                      Jag är                         Jag är   
fetma              överviktig                 normalvikt                  smal                         för smal 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!!! 

 

        



 Bilaga 2 Missivbrev skickade direkt till elever 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter på Idrottsvetenskapliga programmet vid Högskolan 
i Halmstad som under hösten skall skriva vår C-uppsats med syftet att 
undersöka eventuella skillnader i riskbeteende för ätstörningar hos 
tjejer studerande vid riksidrottsgymnasier och tjejer studerande vid 
icke- idrottsinriktade gymnasier. Vi har här bifogat en enkät som 
behandlar detta område. Vi skulle vara oerhört tacksamma om just DU 
ville ta dig tid och försöka besvara frågorna så ärligt som möjligt.  
 
Givetvis kommer alla svar behandlas anonymt/konfidentiellt, det vill 
säga att svaren behandlas med största försiktighet och kommer inte att 
kunna kopplas tillbaka till dig.  
 
Löpnumret på enkäten finns endast till för att vi ska kunna veta vilken 
skola du tillhör. Löpnumret kommer att tas bort så fort 
datainsamlingen är avslutad. Det kommer således att vara omöjligt att 
identifiera enskilda personers svar i databearbetningen.   
 
Vi vill sedan att du skickar tillbaka enkäten så fort som möjligt till oss 
i det frankerade kuvertet 
 
 
Stort tack på förhand! 
 
Har du frågor eller synpunkter, kontakta Karin Persson, på telefonnummer 0709-482385, eller 
via mail: karin_perzzon@hotmail.com, eller vår handledare: Gunvi Johansson vid Högskolan 
i Halmstad på mail gunvi.johansson@hos.hh.se 
 
Mvh/ Mikael Johnson, Pontus Jacobsson & Karin Persson. 
 
 
 
 
 

 



 Bilaga 3 Missivbrev utlämnade av kontaktperson 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter på Idrottsvetenskapliga programmet vid Högskolan 
i Halmstad som under hösten skall skriva vår C-uppsats med syftet att 
undersöka eventuella skillnader i riskbeteende för ätstörningar hos 
tjejer studerande vid riksidrottsgymnasier och tjejer studerande vid 
icke- idrottsinriktade gymnasier. Vi har här bifogat en enkät som 
behandlar detta område. Vi skulle vara oerhört tacksamma om just DU 
ville ta dig tid och försöka besvara frågorna så ärligt som möjligt.  
 
Givetvis kommer alla svar behandlas anonymt/konfidentiellt, det vill 
säga att svaren behandlas med största försiktighet och kommer inte att 
kunna kopplas tillbaka till dig.  
 
Löpnumret på enkäten finns endast till för att vi ska kunna veta vilken 
skola du tillhör. Löpnumret kommer att tas bort så fort 
datainsamlingen är avslutad. Det kommer således att vara omöjligt att 
identifiera enskilda personers svar i databearbetningen.   
 
För att säkerställa att inga obehöriga får ta del av svaren vill vi också 
att du när du är klar med enkäten stoppar ner den i det bifogade 
kuvertet och klistrar igen det innan du lämnar in det till ansvarig 
lärare.  
 
 
Stort tack på förhand! 
 
Har du frågor eller synpunkter, kontakta Karin Persson, på telefonnummer 0709-482385, eller 
via mail: karin_perzzon@hotmail.com, eller vår handledare: Gunvi Johansson vid Högskolan 
i Halmstad på mail gunvi.johansson@hos.hh.se 
 
Mvh/ Mikael Johnson, Pontus Jacobsson & Karin Persson. 
 
 
 
 



 Bilaga 4 Missivbrev utlämnade av författarna 
 
Hej! 
 
Vi är tre studenter på Idrottsvetenskapliga Programmet vid Högskolan 
i Halmstad som under hösten skall skriva vår C-uppsats med syftet att 
undersöka eventuella skillnader i riskbeteende för ätstörningar hos 
tjejer studerande vid riksidrottsgymnasier och tjejer studerande vid 
icke- idrottsinriktade gymnasier. Vi har här bifogat en enkät som 
behandlar detta område. Vi skulle vara oerhört tacksamma om just DU 
ville ta dig tid och försöka besvara frågorna så ärligt som möjligt. 
Givetvis kommer alla svar behandlas anonymt/konfidentiellt, det vill 
säga att svaren behandlas med största försiktighet och kommer inte att 
kunna kopplas tillbaka till dig. 
 
För att säkerställa att inga obehöriga får ta del av svaren vill vi också 
att du när du är klar med enkäten lägger den, upp och ner, på anvisad 
plats.   
 
 
Stort tack på förhand! 
 
Har du frågor eller synpunkter, kontakta Karin Persson, på telefonnummer 0709-482385, eller 
via mail: karin_perzzon@hotmail.com, eller vår handledare: Gunvi Johansson vid Högskolan 
i Halmstad på mail gunvi.johansson@hos.hh.se 
 
Med vänlig hälsning: 
Mikael Johnson 
Pontus Jacobsson 
Karin Persson. 
 
 
 
 
 


