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The aim of this quantitative study was to examine how high school students percive 
the information about eating disorders, and how body image influences the 
perception of information. 107 students, male and female, from a high school 
answerd a questionnaire. Part one of the questionnaire consisted of questions about 
body image and how other percive us. Part two consisted of questions about 
information on eating disorders. Both male and female students thought that it was 
important to inform about eating disorders in school, yet female students thought 
more that it was important with information. There need to be more studies done in 
this area, to see if it is needed to provide prevention programs/ interventions to 
students in schools or if it is better to prevent indirectly. 
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Under adolescensen är de flesta ungdomarna, både flickor och pojkar, mer känsliga och 
deras självförtroende blir sämre. Bland flickorna varar dock denna försämring av 
självförtroendet längre och är djupare (Fredrickson & Roberts, 1997). Många flickor och 
unga kvinnor blir ängsliga och missnöjda med sitt utseende och börjar banta under 
högstadie- och gymnasieåren. Man beräknar att 70% av unga kvinnor, som har en normal 
vikt, känner sig missnöjda med sin kropp och någon gång under adolescensen slarvar med 
maten för att gå ner i vikt. Detta är allvarligt eftersom bantning och att känna missnöje 
gentemot sin kropp ses som de primära riskfaktorerna för att utveckla en ätstörning som 
anorexi eller bulimi (Rohwer & Massey- Stokes, 2001). Det är dock inte enbart unga flickor 
som är missnöjda med sitt utseende och bantar, trots att det är de som drabbas i större 
utsträckning. En studie som genomförts i Sverige visade att 3-4% av flickor och 1-2% av 
pojkar i senare adolescensen befann sig i riskzonen för att utveckla bulimi. En uppföljnings 
studie visade på samma siffror (Engström & Norring, 2001).  
  Ätstörningars etiologi är dock ännu inte fastställd. Det finns förklaringar som visar 
på hur de sociokulturella, biologiska, personlighets och familjefaktorer inverkar för att en 
del personer utvecklar en  ätstörning (Smith, Nolen- Hoeksema, Fredrickson & Loftus, 
2003). En teori som försöker förklara hur de sociokulturella faktorerna bidrar till 
uppkomsten av ätstörningar är objektifikations teorin. 

Objektifikationsteorin belyser vad det innebär att vara en kvinna i ett samhälle som 
sexuellt objektifierar den kvinnliga kroppen. Enligt teorin internaliserar flickor och kvinnor 
den observerades perspektiv som ett primärt sätt att se på sitt yttre. Detta perspektiv kan 
resultera i en invand syn på sin kropp, vilket i sin tur leder till ökad skam och ångest 
gentemot sin kropp. Fredrickson och Roberts (1997) presenterar objektifikationsteorin som 
ett sätt att förstå hur de sociokulturella faktorer som råder i det västerländska samhället 
påverkar flickor och kvinnor. Inom teorin sätts den kvinnliga kroppen i en sociokulturell 
kontext och man försöker belysa vilka konsekvenser det medför för flickor och kvinnor 
som möter på sexuell objektifiering. Sexuell objektifiering är en form av förtryck, bland 
många fler, som kanske till och med möjliggör att andra former av förtryck (som 
arbetsdiskriminering, sexuellt våld etc.) kan inträffa. Sexuell objektifiering inträffar när en 
kvinnas kropp, eller kroppsdel, eller sexuella funktioner separeras från henne som person. 
Objektifieringen inträffar alltså när kvinnor behandlas som kroppar, som är till för 
användning och njutning av andra. Objektifiering påverkar dock inte alla kvinnor på samma 
sätt och i samma grad. Alla internaliserar inte betraktarens perspektiv till samma grad. 
Andra faktorer som etnicitet, klass, kön, ålder, sexualitet, personlighets- och fysiska 
egenskaper påverkar i hur stor utsträckning man upplever objektifieringen. Sexuell 
objektifiering upplevs inte heller hela tiden och inte i alla kontext. Trots detta hävdar 
Fredrickson och Roberts (1997) att det finns en delad social erfarenhet av sexuell 
objektifiering som alla kvinnor mer eller mindre delar. Detta gör att det skapas en rad 
psykologiska erfarenheter som kvinnor delar.  
 Att internalisera den betraktades perspektiv på sin kropp innebär att man ser och 
utvärderar sig själv mer från en tredje persons perspektiv än sitt eget. Detta kallas inom 
objektifikationsteorin för självobjektifiering. Självobjektifiering orsakar en rad 
psykologiska och emotionella reaktioner. Man blir mer utseendefixerad och fokuserar mer 
på de yttre än de inre attributen. Denna upptagenhet av sitt utseende kan störa en persons 
mentala resurser, som personen annars skulle ägnat åt andra aktiviteter än denna 
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utseendefixering. Självobjektifiering kan också leda till ökad skam och ångest gentemot sin 
kropp, som i sin tur kan leda till depression, sexual dysfunktion eller störda matvanor och 
ätstörningar  (Smith, Nolen- Hoeksema, Fredrickson & Loftus, 2003). Det som är viktigt att 
påpeka här är att ha störda matvanor innebär inte att man nödvändigtvis har en ätstörning. 
Bantning ses som en störd matvana och förekommer i större utsträckning än ätstörningar 
som bulimi och anorexi. Störda matvanor ses oftast som mindre allvarliga men kan dock 
leda till allvarliga komplikationer och ätstörningar. Att känna ett missnöje gentemot sin 
kropp spelar en viktig roll vid både tillämpning av störda matvanor och utveckling av 
ätstörningar (Jambor, 2001).  
 Objektifiering inträffar i den sociala kontexten genom interaktion och media. På 
offentliga och ostrukturerade platser där båda könen vistas är det mer troligt att kvinnorna 
kommer att bli objektifierade, och att denna typ av platser utlöser självobjektifiering. 
Kvinnor är mer betraktade och känner sig också som mer betraktade i olika sociala kontext 
än männen gör. Sexuell objektifiering förekommer också inom massmedia (som musik 
videos, olika tv-program, modemagasin etc.) i så stor utsträckning att det sannolikt 
påverkar flickor och kvinnor till en viss grad (Fredrickson & Roberts, 1997).  
 Objektifikationsteorin har fått ett visst empirisk stöd under de senaste åren. 
Fredrickson och Noll (1998) fann ett direkt samband mellan självobjektifiering och störda 
matvanor. De fann också att kroppsskam motiverade kvinnor som var nöjda med sin vikt att 
involvera sig i störda matvanor som bantning för att känna den tillfredsställelse de har 
gentemot sin vikt och på så sätt undvika att känna skam inför sin kropp. Tiggemann och 
Slater (2002) fann ett samband mellan självobjektifiering, kroppsskam och ätstörningar. De 
fann också att flickor upplevde ångest angående sitt utseende, vilket är en variabel som 
finns med i teorin men som inte inkluderats i tidigare undersökningar. Vidare fann de att 
objektifikationsteorin är applicerbar på såväl tonårsflickor som kvinnor.  
 Inom objektifikationsteorin hävdar man att massmedia spelar en stor roll när det 
gäller objektifiering av den kvinnliga kroppen och i sin tur självobjektifiering. Tiggemann 
och Slater (2003) fann att de skönhetsideal som porträtteras i musikvideos på MTV 
påverkade unga kvinnors syn på sin kropp. Tittandet på musikvideos som visade inslag av 
smala kvinnor ledde till ökat kroppsmissnöje. Innehållet i musikvideos hade ett negativ 
påverkan på kvinnornas kroppsuppfattning. All media påverkar dock inte kvinnor och deras 
syn på sin kropp på samma sätt. Tiggermann (2003) fann att det fanns skillnad mellan hur 
TV och modetidning påverkade kvinnor vad det gäller deras utseende. De kvinnor som såg 
mycket på TV hade ett lägre självförtroende och var mindre medvetna om det 
sociokulturella kroppsidealet som oftast porträtterades där. När det gäller modemagasin 
fann Tiggemann ett positivt samband mellan läsandet av modemagasin och internalisering 
av det smala kroppsidealet. Man fann dock ingen relation mellan TV tittandet och 
internaliseringen av det smala kroppsidealet. Vad denna skillnad i påverkan som TVn och 
modemagasinen har på sina användare beror på kunde man inte fastställa exakt. Att det 
fanns ett samband mellan läsandet av modemagasin och internalisering av smalhets idealet 
kan ha berott på att smalhets idealet är tydligare avbildat och mindre undvikligt i 
modemagasinen än på TV. Det kan också ha berott på att de kvinnor som är mycket 
missnöjda med sitt utseende söker sig till en viss typ av media som modemagasin, där råd 
om skönhet och skönhetsförbättringar ges. Det är kanske denna mer aktiva involvering, i 
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mode och skönhet, som gör att man lättare internaliserar de ideal som porträtteras i denna 
typ av media påpekar Tiggemann (2003). 
 Det finns flera faktorer som har visat sig ha en förebyggande effekt vad det gäller 
utveckling av ätstörningar och missnöje med sitt utseende. En av de som fått stort empiriskt 
stöd är positiv familjerelation. En studie av Littleton och Ollenbdick (2003) visar att 
ungdomar som har en öppen och nära relation till sina föräldrar i mindre utsträckning 
utvecklar ätstörningar och är i mindre utsträckning missnöjda med sitt utseende. Att ha en 
positiv relation med sina jämnåriga har också visat sig ha en förebyggande effekt. Social 
stöd leder till att ungdomar utvecklar mer hälsosamma strategier att handskas med sina 
problem på. Sociala aktiviteter som sport aktiviteter, som inte är estetiska (som dans, 
gymnastik) eller viktrelaterade (brottning), har också en positiv effekt på ungdomars 
självförtroende (Littleton & Ollebdick, 2003). 

Skolan är en miljö där ungdomar spenderar mycket av sin tid. En studie av Dyer och 
Tiggemann (1996) visade att unga kvinnors syn på sig själva är starkt påverkad av andra. 
Man visade även att interaktionen mellan flickor och pojkar i skolmiljön gjorde flickorna 
mer medvetna om sina förändrade kroppar. Dessa resultat visar att vi borde dra nytta av 
objektifikationsteorin vid förebyggandet av ätstörningar, och att skolmiljön kan vara en bra 
miljö att tillämpa dessa insatser i, eftersom mycket av objektifieringen och i sin tur själv- 
objektifieringen sker i denna sociala kontext.  
 Syftet med de förebyggande insatserna är oftast att: ge en ökad kunskap vad det 
gäller hälsosamt ätbeteende och träning, informera om ätstörningar (symptom, 
varningssignaler och konsekvenser), kritiskt granska de skönhetsideal som råder i vårt 
samhälle, lära ut olika strategier att handskas med stress på, och jobba med att öka 
självförtroendet hos ungdomarna (Littleton & Ollebdick, 2003). Det råder dock delade 
meningar i hur effektiva de förebyggande programmen är.  

Många förebyggande insatser/program har varit effektiva i att öka kunskap hos 
ungdomar vad det gäller ätstörningar men insatserna visar sig  ineffektiva när det gäller att 
omsätta denna kunskap i handling. Det har visat sig svårt att ändra på ungdomars 
kroppsuppfattning och störda matvanor trots att de uppvisar en ökad kunskap kring medias 
negativa budskap och ätstörningar. Studier av bl.a. Buddeberg-Fischer och Reed (2001) och 
av Killen (1993) visar att förebyggande insatser är effektiva i att öka kunskapen hos 
ungdomarna men man upptäckte inte i dessa studier någon större förändring vad det gäller 
ungdomars attityd gentemot mat. Det visade sig alltså svårt att ändra på ungdomars 
beteenden och attityder. Killen (1993) tror att detta berodde på att man inriktat sig på fel 
population d.v.s. elever i allmänt, och att denna typ av program skulle vara mer effektiva 
ifall de tillämpades på ungdomar som faktiskt befinner sig i riskzonen för att utveckla en 
ätstörning. Baranowski och Hetherington (1999) fann att de förebyggande programmen är 
mer lämpade för flickor som befinner sig i riskzonen än de preadolescenta flickorna som 
medverkade i deras studie. Man fann dock att flickorna efter att man introducerat de 
förebyggande insatserna slarvade i mindre utsträckning med maten. Men man fann ingen 
signifikant skillnad vad det gäller förbättring av självförtroendet. Dock påpekades att det 
kan vara gynnsamt att uppmuntra flickor redan i preadolescensen att äta mer hälsosamt, för 
att på så sätt förebygga eventuella störda matvanor.  
Carter, Stewart, Dunn och Fairburn (1997) observerade positiva förändringar i attityd och 
beteenden gentemot maten, men dessa positiva effekter var dock kortvariga. En 
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uppföljningsstudie som genomfördes sex månader efter interventionen visade att de 
positiva effekterna hade försvunnit och att det nu t.o.m. fanns en ökning i antalet elever 
som slarvade med maten, jämfört med innan interventionen. Det fanns dock fortfarande en 
ökad kunskap hos eleverna kring ätstörningar, jämfört med vad det fanns innan 
interventionen. Man drog slutsatsen att förebyggande insatser kan ha en motsatt effekt än 
den de är avsedda att ha. Rohwer (2001) tror att de forskare som ställer sig kritiska till att 
man förebygger ätstörningar på detta sätt tror att man vet för lite om ätstörningars etiologi 
för att ens utveckla ett program som skulle vara effektivt i att förebygga ätstörningar. Och 
att det är svårt, om inte omöjligt, att modifiera den sociokulturella påverkan ungdomar 
utsätts för, genom förebyggande insatser. Vidare anser Rohwer att många forskare tror att 
för mycket fokus på ätstörningar kan ha en motsatt effekt, då man tror att ungdomar inte är 
kapabla att bearbeta denna information på ett korrekt sätt. Andra tror att misslyckandet i att 
ändra ungdomars beteenden och attityder kring mat och vikt beror på att de förebyggande 
insatserna oftast sätts in då det redan är för sent d.v.s. då ungdomarna redan har utvecklat 
negativa tankar till mat och vikt. 
  Enligt Rohwer (2001) är det farligt att inte satsa på primärt förebyggande av 
ätstörningar. Det är viktigt att de förebyggande insatserna riktar sig mot låg- och 
mellanstadieelever. Man skall dock inte sätta för mycket fokus på ätstörningar. Primärt 
förebyggande bör istället lära och hjälpa ungdomar att få ett bättre självförtroende och 
självrespekt. Massey-Stokes (2001) anser att förebyggandet av ätstörningar bör 
introduceras till barn och ungdomar genom hela skolgången, genom att man integrerar 
kunskap om dessa i olika ämnen. Det är också viktigt att skapa en miljö där ungdomar 
känner sig bekväma med de förändringar som puberteten medför. Piran (1999) visar  att det 
är möjligt att skapa en miljö med mer hälsosamma normer även i en miljö där konkurrensen 
är hård och där trycket av att vara smal bland eleverna är stort. 
 En studie genomförd av O`Dea och Abraham (1999) är den första som visat att 
interventioner kan vara framgångsrika i att förbättra kroppsuppfattning och producera 
förändringar i attityd och självuppfattning på lång sikt hos tonåringar mellan 11-14 år. 
Syftet med programmet som introducerades, för både flickor och pojkar, var att förbättra 
kroppsuppfattningen genom att förbättra självförtroendet. Programmet som introducerades 
heter Everybody`s Diffrent och bestod av nio lektioner som varade 50-80 minuter/lektion. 
Första lektionen gick ut på att lära ungdomarna att hantera stress. Lektion två bestod i att 
bygga upp sitt självförtroende, genom att inrikta sig på positiva och unika egenskaper hos 
sig själv. Under lektion tre, fyra och fem belyste man de stereotyper som finns i samhället, 
både manliga och kvinnliga stereotyper. Syftet var också att lära sig att acceptera sig själv, 
och acceptera olikheter. Under lektion sex lärde man sig uppskatta det unika och upptäcka 
vad som var unikt med en själv. Lektion sju bestod av att förbättra sin syn på sig själv 
genom att få positiv feedback från andra. I detta stadium involverade man de signifikanta 
andra och uppmuntrade ungdomarna att diskutera innehållet i lektionerna med föräldrarna, 
syskonen och vännerna. Under lektion åtta diskuterade man relationer och hur andra 
påverkar ens självbild. Under lektion nio utvärderade ungdomarna och lärarna programmet, 
och man belyste hur viktigt det var att kommunicera med varandra. Efter tolv månader 
genomfördes en uppföljningsstudie och slutsatsen drogs att förebyggande insatser mot 
ätstörningar kan vara effektiva om man inriktar sig på att förbättra ungdomars 
självförtroende, i synnerhet om man inkluderar skolpersonalen och familjen. Interventionen 
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förbättrade signifikant ungdomars kroppsuppfattning, självbild, och beteenden som ledde 
till viktminskning. De kvinnliga ungdomarnas kroppsbild förbättrades och interventionen 
hjälpte dem att undvika bantning. Deltagarnas attityd och perception av deras självbild 
förändrades också. De rapporterade att de inte längre tyckte att social acceptans (som 
acceptans av jämnåriga och popularitet), fysiskt uppträdande, och atletisk förmåga var lika 
viktiga. Dessa resultat tyder på att det är möjligt att ändra den kulturella kroppsbilden, 
normerna och grupptrycket bland tonåringar. Det är också möjligt att ändra på tonåringars 
kroppsuppfattning genom att åstadkomma kognitiva förändringar, som att ändra deras 
attityder. Under de tolv månaderna efter interventionen ökade deltagarna signifikant i vikt 
medan de i kontrollgruppen gick ner i vikt. Den ökning i vikt som upptäcktes hos de som 
deltog i interventionen förklarar man med att deltagarna ökade sin acceptans för den vikt 
som är normal att ha under puberteten. Vissa effekter som åstadkommits under 
interventionen vad det gäller attityden till mat och kroppsbilden fanns fortfarande kvar, i 
synnerhet hos de elever som befann sig i riskzonen för att utveckla någon typ av ätstörning 
innan interventionen. Andra positiva effekter var dock kortvariga, och man drog slutsatsen 
att återkommande interventioner skulle kunna leda till en mer långvarig effekt.  
 Den utvärdering som ungdomarna gjorde av programmet visade att de kvinnliga 
deltagarna kan ha dragit mer nytta av interventionen. Studien i sin helhet visar dock att 
programmet hade en positiv påverkan på både manliga och kvinnliga deltagare. Detta är 
den första stora och långvariga studie som inkluderat manliga adolescenta elever. Genom 
att göra detta kunde man jämföra hur interventionen påverkade både manliga och kvinnliga 
elever. Programmet visade sig vara bra både för pojkar och flickor och man skall inte anta 
att denna typ av program endast är relevant för flickor. En stor andel (87%) av de manliga 
deltagarna rapporterade att de ansåg att programmet var nyttigt för dem, och 72% 
rapporterade att de skulle vilja bli involverade i något liknande program om de erbjöds det i 
framtiden.  
 O`Dea och Abraham (1999) påpekar att interventionernas effektivitet kan förbättras 
genom att man inkluderar manliga elever i diskussioner och interaktion. Man kan dra nytta 
av varandras erfarenheter. Trots att de flesta studierna visar att adolescenta män är i mindre 
utsträckning missnöjda med sin kropp än adolescenta kvinnor är, finns det studier som 
tyder på att upp till 50% av tonårspojkar, i synnerhet överviktiga, skulle vilja ändra på sin 
kroppsstorlek. Dessutom har man funnit att kroppsmissnöje kan ses symptom på bulimi hos 
adolescenta män. 
  Sammanfattningsvis tyder resultaten av de ovannämnda studierna på att de flesta 
program som introduceras i skolorna, i hopp om att förebygga störda ätbeteenden och 
ätstörningar, belyser de sociokulturella faktorernas påverkan på människor. Både 
objektifikationsteorin och de förebyggande insatserna fokuserar på sociokulturella faktorers 
påverkan på individen. De sociokulturella faktorerna belyses genom att öka ungdomars 
medvetenhet om de budskap som förmedlas av massmedia och genom diskussioner av hur 
andra påverkar vår självbild. Många studier har dock endast tittat på hur kvinnor påverkas 
av objektifiering, självobjektifiering och massmedia och män har inte inkluderats 
(Fredrickson & Roberts, 1997; Tiggemann & Slater, 2002; Tiggemann & Slater, 2003; 
Tiggemann, 2003). O`Dea och Abraham (1999) inkluderade män i sin studie men 
undersökte endast hur kroppsuppfattningen och förhållningssättet till de förebyggande 
insatserna var hos ungdomar som genomgått interventionsprogrammet.       
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Det har inte gjorts några studier där man har tittat på hur ungdomars syn på sin 
kropp/vikt påverkar deras uppfattning om den information de får om ätstörningar på skolan. 
Denna studie kommer därför att undersöka hur ungdomar, både flickor och pojkar, som inte 
genomgått en intervention/förebyggande program förhåller sig till den information som de 
får om ätstörningar, genom olika ämnen och genom skolhälsovården. Föreliggande studie 
skall försöka belysa hur ungdomars kroppsattityd påverkar hur de uppfattar den information 
de får om ätstörningar. Som bakgrund ligger en studie (En inblick i hur skolsköterskor och 
skolkuratorer upptäcker, handskas med och förebygger ätstörningar; Savic, 2005) som 
visade att ungdomarna blev informerade om ätstörningar på ett indirekt sätt d.v.s. genom att 
man integrerade kunskap om och diskuterade kring skönhetsideal, massmedia, kost etc. i de 
olika ämnena på skolan och genom skolhälsovården. 

Frågeställningar:  
1. Hur påverkar kroppsattityden hur man uppfattar den information man får om 

ätstörningar?  
2. Finns det någon skillnad mellan hur de manliga och kvinnliga eleverna uppfattar 

den information de får om ätstörningar?  
3. Finns det någon skillnad, i hur man uppfattar den information man får om 

ätstörningar, mellan de olika gymnasieprogrammen?  
 

 
Metod 

  
 
Informanter 
 
Elever från en gymnasieskola i en mellanstor stad i Sverige deltog i studien. Eleverna var i 
åldern 18-19 och gick tredje året av tre olika program: Samhällsvetenskapsprogrammet 
(SP), Naturvetenskapsprogrammet (NV) och Omvårdnadsprogrammet (OP). Sammanlagt 
svarade 107 elever på enkäten, varav 72 var kvinnliga elever och 35 var manliga elever. 
Från samhällsvetenskapsprogrammet svarade 35 elever (21 kvinnliga och 14 manliga 
elever) på enkäten. Från naturvetenskapsprogrammet svarade 37 elever på enkäten, varav 
19 var kvinnliga elever och 18 manliga elever. På omvårnadsprogrammet svarade 35 elever 
på enkäten, 33 kvinnliga och 2 manliga elever.  
 Urvalet var selektivt. De tre programmen valdes eftersom man antog att det på dessa 
program informerades om ätstörningar via de olika ämnena och/eller genom 
skolhälsovården (Savic, 2005).  
 
Tillvägagångssättet 
 
Kontakt togs inledningsvis med rektorn på gymnasieskolan genom e- post. Därefter 
kontaktades lärarna på de tre olika programmen. En tid då man kunde tillfråga eleverna om 
deras medverkan, informera om studiens syfte, anonymitet och konfidentialitet bestämdes. 
Enkäten delades ut vid det tillfället. Alla elever som var närvarande vid enkätutdelningen 
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valde att medverka. Enkäten delades ut och samlades in under lektionstid. Det tog 10- 15 
minuter för informanterna att fylla i enkäten. 
 
Instrument  
 
Den kvantitativa metoden användes för att besvara studiens frågeställningar och 
undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät (Bilaga 1). Enkäten bestod av 26 
frågor. Tre frågor om bakgrundsvariabler med vars hjälp man får reda på informanters kön, 
vilket program de gick och vilken inriktning. Det sist nämnda har man valt att inte använda 
i analysen eftersom det inte var relevant att dela upp informanterna i mindre subgrupper då 
undersökningen inte var så omfattande. Svaren i enkäten var på nominal och ordinal skala. 

Sedan följde några påståenden om utseende, denna delen av enkäten var avsedd att 
mäta attityden till sitt eget utseende. Den delen av enkäten var delvis inspirerad av 
McKinleys och Hydes (1996) “The objectified body consciousness scale” som visade sig ha 
god validitet och reliabilitet. De påståenden som användes i enkäten (Bilaga 1) översattes 
till svenska och är aldrig tidigare testade.  

Den sista delen av enkäten bestod av sju frågor kring den information som ges i 
skolan om ätstörningar.  
 
 
Bearbetning och analys 
 
Analysen genomfördes med dataprogrammet SPSS 12,0. Spearmans korrelationstest och 
icke parametriska tester som Mann- Whitney U testet, Kruskal- Wallis testet och Chi- två 
testet användes för att bearbeta och analysera materialet. Spearmans korrelationstest 
användes för att upptäcka eventuella samband mellan kroppsattityd, internalisering och hur 
man uppfattat den information man fått om ätstörningar. Mann- Whitney U testet användes 
för att upptäcka eventuella signifikanta skillnader mellan de kvinnliga och manliga eleverna 
och Kruskal Wallis och Mann-Whitney för att upptäcka eventuella signifikanta skillnader 
mellan de tre programmen. Signifikansnivån ,05 valdes. Enligt Pallant (2005) är det 
relevant att använda denna typ av test på nominal och ordinal skala, och då stickprovet inte 
är omfattande och icke normalfördelat.  
 De frågorna i enkäten (Bilaga 1) som behandlade olika påståenden om utseende, 
som eleverna fick ta ställning till, delades upp i två delar. Åtta frågor behandlade 
”Internalisering” och åtta ”Kroppsattityd”. I de frågor som behandlade ”Internalisering” 
fick Instämmer inte alls värdet 1 på skalan och Instämmer helt värdet 5. Vet ej/obestämd 
fick värdet 3 på skalan, och behandlades som en neutral syn på sin kropp och 
internalisering. I frågorna som behandlade ”Kroppsattityd” fick Instämmer helt värdet 1 
och Instämmer inte alls värde 5 på skalan. I både grupperna av frågor stod de låga värderna 
(dvs. 1-3) för en mer positiv syn på sin kropp och att man internaliserade i mindre grad, 
medan de höga värderna (dvs. 3-5) stod för en mer negativ syn på sin kropp och  högre grad 
av internalisering.  
 Pallant (2005) diskuterade också att det var viktigt att testa om den skala som 
används har god reliabilitet. Det är viktigt att skalans interna konsistens testas dvs. att man 
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undersöker till vilken grad frågorna hänger ihop. Detta har man gjort med hjälp av 
Cornbach`s alpha coefficient, vilken enligt Pallant (2005) helst skall vara över 0,7. Alpha 
värdet för ”Internalisering” var 0,817 och för ”Kroppsattityd” 0,762.  
 

 
Resultat 

 
Studiens syfte var att undersöka hur kroppsattityden påverkade hur ungdomarna uppfattade 
den information de fått om ätstörningar, om det fanns någon skillnad mellan hur de manliga 
och kvinnliga eleverna uppfattade informationen och om det fanns skillnader mellan de tre 
olika programmen. 
  
Kroppsattityd, internalisering och information om ätstörningar 
 
Av de 107 eleverna på de tre olika programmen var det 29% av eleverna som hade en 
positiv kroppsattityd och 63% som hade en negativ kroppsattityd. Det var 8% som hade en 
neutral kroppsattityd (Figur 1). En majoritet av de 107 eleverna, 71%, internaliserade i hög 
grad. De som internaliserade i mindre grad var 25% av elever, och 4% av de 107 eleverna 
hade neutrala värden (Figur1). Inga signifikanta skillnader upptäcktes mellan könen vad det 
gäller kroppsattityd och internalisering.  

De elever som hade en mer negativ kroppsattityd uppfattade att de fått tillräckligt 
med information om ätstörningar. Sambandet var svag, men signifikant (,249; p<,05). De 
elever som internaliserade i högre grad angav att det var skolan som informerat dem om 
ätstörningar (-,261; p<,05) och att det var ganska viktigt att informera om ätstörningar (-
,306; p<,05). De som internaliserade mer ansåg alltså att det var mindre viktigt att 
informera om ätstörningar. Viktigt att påpeka här är dock att ingen av eleverna ansåg att det 
var inte särskilt viktigt eller inte alls viktigt att informera, utan att det antingen var ganska 
viktigt eller mycket viktigt att informera om ätstörningar. De elever som internaliserade i 
mindre utsträckning upplevde den information de fått om ätstörningar mer positivt (-,639; 
p<,05).   
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Figur 1. Kroppsattityden hos eleverna (oberoende av programtillhörighet eller kön) och i 
vilken utsträckning de internaliserar   
 
 
Kön, program och information om ätstörningar 
 
Inga signifikanta skillnader upptäcktes mellan könen eller programmen vad det gäller i 
vilka ämnen de ansåg att de blivit informerade om ätstörningar. I Tabell 1 nedan kan man 
se i procent i vilka ämnen eleverna ansåg att de fått information om ätstörningar.  
 Det fanns ett samband mellan vilket kön man hade och vem man ansåg hade 
informerat en om ätstörningar (,285; p<,003). De manliga eleverna ansåg i större 
utsträckning än de kvinnliga eleverna att de blivit informerade om ätstörningar genom 
skolan. Av de manliga eleverna ansåg 62,9% att de blivit informerade genom skolan och 
34,7% av de kvinnliga eleverna (Tabell 2). De kvinnliga eleverna ansåg dock i större 
utsträckning än de manliga eleverna att de blivit informerade om ätstörningar genom både 
skolan och omgivningen. I Tabell 2 kan man se i procent att det fanns skillnader mellan 
könen i vad de svarat på både skolan och omgivningen. Hela 37,5% av de kvinnliga 
eleverna hade svarat att de fått information av både skolan och omgivningen medan 14,3% 
av de manliga eleverna ansåg att de fått information om ätstörningar från både skolan och 
omgivningen (U=847,50; n1=35; n2=72; p<,05; Md=42,2 för de manliga eleverna; 
Md=59,7 för de kvinnliga eleverna). Det fanns inga skillnader mellan könen vad det gäller 
hur många som ansåg att de blivit informerade om ätstörningar genom omgivningen 
(föräldrar och/eller kompisar). Ingen signifikant skillnad, om vem som hade informerat om 
ätstörningar, upptäcktes mellan programmen. Det fanns dock ett svagt, men signifikant, 
samband mellan vilket program man gick och vem man ansåg hade informerat en om 
ätstörningar. Hur informanterna upplevde den information de fått (,225; p<,05;)  och hur 
viktig denna ansågs vara påverkades också av vem de ansett hade informerat om 
ätstörningar (498; p<,05). 
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 Det fanns inga signifikanta skillnader mellan könen eller programmen när det gäller 
resultat som erhållits angående upplevelsen av informationen man fått om ätstörningar. I 
Tabell 3 kan man se hur eleverna upplevde informationen som de fått om ätstörningar. 
 En signifikant skillnad mellan könen hittades i de resultat som erhållits från den 
frågan som behandlat ifall eleverna ansåg att de fått för lite, för mycket eller tillräckligt med 
information om ätstörningar (U=921,00; n1=35; n2=72; p<,05; Md=63,6 för de manliga 
eleverna; Md=49,2 för de kvinnliga eleverna).  Varken de manliga eller kvinnliga eleverna 
ansåg att de fått för mycket information. De kvinnliga eleverna ansåg i större utsträckning 
än de manliga att de fått för lite  information om ätstörningar. Av de kvinnliga eleverna var 
det 58,3% som ansåg att de fått för lite information om ätstörningar och 31,4% av de 
manliga eleverna. Av de manliga eleverna var det 68,6% som ansåg att de fått tillräckligt 
med information och 41,7% av de kvinnliga eleverna. Det fanns dock ingen signifikant 
skillnad mellan programmen. Att kön spelade roll för uppfattning om den information man 
fått bekräftades även genom att ett svagt, men signifikant, samband mellan dessa variabler 
(-,252; p<,05). Det fanns även ett samband mellan upplevelsen (dvs. till vilken grad man 
tyckte informationen var bra eller dålig) och ifall man tyckte att man fått för lite eller 
tillräckligt med information (,469; p<,05). Ju mer positivt informanterna upplevde den 
information de fått desto mer var de nöjd med mängden av information dvs. informanterna 
ansåg att man hade fått tillräckligt med information. 

Det fanns även en signifikant skillnad mellan könen vad i vilken utsträckning det 
saknades något område i den information de fick om ätstörningar som de ansåg borde 
behandlats (X²=4,69; fg=1; p<,05). Tabell 4 visar att 11,4% av de manliga eleverna och 
30,6% av de kvinnliga eleverna ansåg att det fanns områden som inte tagits upp i 
informationen om ätstörningar men som borde tagits upp. Det fanns ingen signifikant 
skillnad mellan programmen.  
 Eleverna ansåg inte att det tagits upp något område i den information de fått om 
ätstörningar som inte borde belysts.  
 Det var ingen av eleverna som ansåg att det inte var särskilt viktigt eller inte alls 
viktigt att informera om ätstörningar. En signifikant skillnad hittades dock både mellan 
könen (U=642,00; n1=35; n2=72; p<,05; Md=36,3 för de manliga eleverna och Md=62,5 
för de kvinnliga eleverna) och programmen i vad det gäller ifall man ansett att det var 
ganska viktigt eller mycket viktigt att informera om ätstörningar på skolan. Detta resultat 
bekräftades också genom att ett samband mellan  könen upptäcktes (,490; p<,05), program 
(,271; p<,05), och hur viktig man ansåg att informationen var. De kvinnliga eleverna tyckte 
i större utsträckning att det var mycket viktigt att informera om ätstörningar. Av de 
kvinnliga eleverna tyckte 83,3% att det var mycket viktigt att informera om ätstörningar och 
34,3% av de manliga eleverna att det var mycket viktigt. Att det var ganska viktigt att 
informera om ätstörningar tyckte 65,7% av de manliga eleverna och 16,7% av de kvinnliga. 
När det gäller programmen var det OP som skilde sig mest åt, där det var hela 91,4% av 
eleverna  som ansåg att det var mycket viktigt att informera om ätstörningar. Medan det på 
SP var 60% som ansåg att det var mycket viktigt och 51,4% ansåg det samma på NV 
(X²=14,24; fg=2; p<,05; p=,00; Md=50,1 för SP, Md=45,4 för NV, och Md=66,9 för OP). 
Mellan SP och NV fanns ingen signifikant skillnad. En signifikant skillnad upptäcktes dock 
mellan SP och OP (U=420,00; n1=35; n2=35; p<,05, p=,00; Md=30,0 för SP, Md=41,0 för 
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OP) och mellan NV och OP (U=388,00; n1=37; n2=35; p<,05, p=,00; Md=29,4 för NV och 
Md=43,9 för OP).   
 
 
Tabell 1 
 
Ämnen där det informerats om ätstörningar enligt eleverna  
 
Ämnen där 
man 
informerat 
om 
ätstörningar 

Inget ämne Idrott& hälsa Natur-
kunskap 

Samhälls- 
Kunskap 

Psykologi Annat eller 
fler ämnen 

Manliga 
elever 

  25,7% 20,0% 5,7% 8,6% 14,3% 25,7% 

Kvinnliga 
elever 

  27,8% 15,3% 11,1% 1,4% 12,5% 31,9% 

SP   14,3% 25,7% 20,0% 2,9% 14,3% 22,9% 

NV   32,4% 8,1% 8,1% 5,4% 10,8% 35,1% 

OP   34,3% 17,1% 0% 2,9% 4,3% 31,4% 

 
 
Tabell 2 
 
Vem det är som informerat om ätstörningar 
 
Informationskälla  Skolan Omgivningen Skolan & omgivningen 
Manliga elever 62,9%* 22,9% 14,3% 

Kvinnliga elever 34,7% 27,8% 37,5%* 

SP 51,4% 25,7% 22,9% 

NV 48,6% 29,7% 21,6% 

OP 31,4% 22,9% 45,7% 

*p<,05 
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Tabell 3 
 
Upplevelsen av informationen man fått om ätstörningar  
 
Upplevelsen 
av informationen 

Mycket bra Ganska bra Bra Inte så bra Dålig 

Manliga elever 14,3% 25,7% 40,0% 17,1% 2,9% 

Kvinnliga elever 13,9% 26,4% 27,8% 25,0% 6,9% 

SP 11,4% 20,0% 37,1% 22,9% 8,6% 

NV 13,5% 29,7% 27,0% 29,7% 0% 

OP 17,1% 28,6% 31,4% 14,3% 8,6% 

 
Tabell 4 
 
Information som man inte tagit upp men borde enligt eleverna  
 
Information som saknas men borde 
varit med 

   Ja Nej 

Manliga elever    11,4% 88,6% 

Kvinnliga elever    30,6%* 69,4% 

SP    25,7% 74,3% 

NV    24,3% 75,1% 

OP    24,3% 75,7% 
*p<,05 
 
 
 
 
Information som saknades men borde varit med 
 
De resultat som erhållits genom den frågan som behandlat i fall det fanns något område 
som eleverna ansåg borde tagits upp då man informerat om ätstörningar men som inte tagits 
upp är dels kvalitativ (Bilaga 1). De elever som kryssat Ja (Tabell 4) för den frågan bads 
om att utveckla, vad de menade saknades i den information de fått. Några av svaren citeras 
för att ge en sammanfattad bild av den kvalitativa delen av resultatet. 
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 ”Det mesta har inte fått mycket information.” (En kvinnlig elev från Op). 
”Borde pratas mycket mer om sjukdomen för den är alldeles för vanlig.” (En kvinnlig elev 
från Op). 
”Inte så viktigt med info för mig personligen men säkert viktigt för många tjejer.” (En 
manlig elev från Nv). 
”Hur man ska bete sig om ens kompis visar tendenser.” (En kvinnlig elev från Nv). 
”Vart man kan vända sig  om man vill hjälpa någon.” (En kvinnlig elev från Nv). 
”Hur man undviker att drabbas. Den mesta informationen får man ju från tidningen, tv, 
internet och andra media, INTE  från lärare, kompisar etc.” (En kvinnlig elev från Sp). 
”T.ex. konsekvenserna av att banta och hur allvarliga de är.” (En kvinnlig elev från Sp). 
      

 
Diskussion 

 
Inom objektifikationsteorin läggs fokus på kvinnan och hur de sociokulturella faktorerna 
som råder i dagens västerländska samhället påverkar kvinnan och hennes syn på sin kropp.  
Kvinnan internaliserar betraktarens perspektiv på sin kropp och gör den till sin egen. Detta 
påverkar i sin tur kvinnan som kan komma att utveckla en mer negativ syn på sin kropp. 
Det kan leda till ångest och skam gentemot sin kropp och sitt utseende som i sin tur kan 
leda till störda matvanor eller ätstörningar hos en del kvinnor (Fredrickson & Roberts, 
1997; Smith, Nolen- Hoeksema, Fredrickson & Loftus, 2003; Jambor, 2001). Teorin 
inkluderar inte män, varken vuxna eller adolescenta, trots att det finns studier (Engström & 
Norring, 2001) som visar att även adolescenta män påverkas av de rådande skönhetsidealen 
och kan komma att utveckla störda matvanor eller ätstörningar.  
 Denna studie, som inkluderat såväl adolescenta kvinnor som män, har visat att det 
inte fanns skillnader mellan de manliga och kvinnliga eleverna vad det gäller deras 
kroppsattityd och internalisering. Det innebär att de kvinnliga eleverna inte hade en mer 
negativ kroppsattityd och internaliserade inte i större utsträckning än de manliga eleverna 
gjorde, som man hade kunnat förvänta sig. Studien stödjer alltså inte den delen av 
objektifikationsteorin som sätter fokus endast på kvinnan och menar att hon påverkas av de 
rådande idealen och att männen bidrar med detta genom bla sexuell objektifiering. Om man 
bortser från att objektifikationsteorin endast fokuserat på kvinnan ger teorin en bra 
beskrivning av hur de västerländska skönhetsidealen påverkar människor i synnerhet 
ungdomar. 

Tiggemann och Slater (2003) fann att massmedia, så som MTV, bidrog till 
objektifiering av den kvinnliga kroppen och självobjektifiering (dvs. att man internaliserar 
en tredje persons perspektiv och utvärderar sig själv mer från detta perspektiv än sitt eget). 
Denna studie visar att majoriteten av eleverna hade en mer negativ syn på sin kropp och 
internaliserade i hög grad. De rådande skönhetsidealen och massmedia verkar sätta sin 
prägel även på tonårspojkar.  

Eftersom många studier (Fredrickson & Noll, 1998; Jambor, 2001; Tiggemann & 
Slater, 2002; Smith, Nolen- Hoeksema, Fredrickson & Loftus, 2003) har funnit att negativ 
kroppsattityd och internalisering kan hos vissa personer resultera i störda matvanor och 
ätstörningar kan det vara relevant att tillämpa olika förebyggande insatser. Enligt Dyer och 
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Tiggemann (1996) är skolmiljön en social kontext där det bäst lämpar sig att förebygga 
ätstörningar, då ungdomar spenderar mycket av sin tid där och då mycket av 
självobjektifieringen sker i skolan. Hur effektiva dessa insatser är i sin tur råder det delade 
meningar om. En del forskare (Killen, 1993; Baranowski & Hetherington, 1999; 
Buddeberg- Fischer & Reed, 2001) har funnit att de förebyggande insatserna inte är 
effektiva i att förebygga ätstörningar och störda matvanor medan andra studier (Carter, 
Stewart, Dunn & Fairburn, 1997; O`Dea & Abraham, 1999; Rohwer, 2001) visar att det är 
effektivt och nödvändigt att tillämpa förebyggande insatser.  

På den skolan där denna studie genomfördes tillämpade man inte några 
förebyggande program/interventioner. Eleverna blev dock informerade på andra sätt om 
ätstörningar som exempelvis genom olika skolämnen, skolhälsovården etc. Både de 
manliga och kvinnliga eleverna tyckte det var av betydelse att få information om 
ätstörningar och det var ingen som ansåg att de fått för mycket information. Detta visar att 
man inte ska utesluta de manliga eleverna när man informerar om ätstörningar, som studier 
(Baranowski & Hetherington, 1999) tidigare gjort. O`Dea och Abraham (1999) påpekar att 
interventionernas effektivitet kan förbättras genom att man inkluderar män. En majoritet 
(87%) av de manliga eleverna, i deras studie, ansåg att det var nyttigt för dessa att vara 
involverade i denna typ av intervention och att de i framtiden skulle kunna tänka sig att 
medverka i liknande program om sådana erbjöds dem. Den utvärdering som deltagarna i 
deras studier fick göra visade att de kvinnliga deltagarna drog mer nytta av interventionen, 
men att de förebyggande insatserna hade även en positiv inverkan på de manliga eleverna. 
Även denna studie visade på könsskillnader i förhållningssättet till informationen om 
ätstörningar. De kvinnliga eleverna ansåg i större utsträckning än de manliga, att det var 
mycket viktigt att informera om ätstörningar och att de fått för lite information. De 
kvinnliga eleverna tyckte även i större utsträckning att det fanns områden som de inte blivit 
informerade om men som borde behandlats, än de manliga. Detta kan man även upptäcka i 
den kvalitativa delen, i denna studie där, majoriteten av de som uttryckt sig var kvinnor.  
 Den slutsatsen man kan dra är att både de manliga och kvinnliga elevernas ställde 
sig positiva till information om ätstörningar. De kvinnliga eleverna tyckte dock mer än de 
manliga att det var viktigt att informera om ätstörningar. När det gäller de tre programmen 
(Sp, Nv och Op) så tyckte eleverna på omvårdnadsprogrammet i större utsträckning än på 
de två andra programmen att det var mycket viktigt att informera om ätstörningar. En faktor 
som kan tros ligga bakom detta är, att det på detta program fanns fler kvinnor än män. Av 
de 35 eleverna som svarat på enkäten från detta program var endast två manliga elever.  
 Att det var relativt ojämnt fördelat mellan könen i undersökningen kan tänkas ha 
haft en mindre positivt påverkan på studiens resultat. En faktor till som kan tänkas vara 
mindre positiv för studien och dess resultat är att urvalet inte varit slumpmässigt. Detta 
omöjliggör generalisering av studiens resultat. Man kan inte heller diskutera reliabilitet och 
validitet i samma bemärkelse som man skulle kunnat gjort om urvalet varit slumpmässigt. 
Det man dock kan säga är att den inre validiteten är god, och att studiens syfte också 
uppnåtts. Det instrument som användes i enkäten för att mäta kroppsattityden och 
internaliseringen är delvis inspirerad av McKinleys och Hydes (1996) deras “The 
objectified body consciousness scale” som  har en god validitet och reliabilitet. Den 
modifiering av skalan som gjorts för att kunna tillämpas i denna studie har dock aldrig 
tidigare testats. Därför är det svårt att tala om reliabilitet. Den skalan som användes visade 
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sig dock ha en god intern konsistens då man testat hur väl frågorna som användes hängde 
ihop.  

Trots de brister studien kan anses ha är den positiv i den bemärkelse att skolan, där 
studien genomförts, kan till en viss del dra nytta av de resultat som erhållits genom 
undersökningen. Det skulle vara positivt och nyttigt om det genomfördes mer 
undersökningar inom detta område. Större, liknande undersökningar, med jämnare 
könsfördelning, skulle kunna visa på ifall det verkligen finns behov från elevernas sida men 
även rent objektivt (dvs. om ätstörningar är så stor problem att man från skolans sida måste 
ingripa mer aktivt), att få information om ätstörningar. Och om sådan är fallet hur man kan 
förebygga, ätstörningar, ifall det lämpar sig bäst att förebygga på ett indirekt sätt eller ifall 
det behövs förebyggande program/ interventioner.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 18

Referenser  
 
Baranowski, M.J., & Hetherington, M.M. (1999). Testing the efficacy of an eating 

disorder prevention program. International Journal of Eating Disorders, 29: 119-124. 
 Buddeberg-Fischer, B., & Reed, V. (2001). Prevention of disturbed eating behavior: 
An intervention program in Swiss high school classes. Eating disorders, 9: 109-124. 
 Carter, J.C., Stewart, D.A., Dunn, V.J., & Fairburn, C.G. (1997). Primary 
prevention of eating disorders: Might it do more harm than good? International Journal of 
Eating Disorders, 22: 167-172. 
 Dyer, G., & Tiggemann, M. (1996). The effekt of school enviroment on body 
concern in adolescent women. Sew Roles, 34: 127-138. 
 Engström, I., & Norring, C. (2001). Risk for binge eating in nonclinical swedish 
adolescent sampel: a repeated measure study. European Eating Disorders Review, 9: 427-
441.  

Fredrickson, B., & Roberts, T-A. (1997). Objectification theory: Toward 
understanding women`s lived experiences and mental health risks. Psychology of women 
quarterly, 21: 173-206. 
 Fredrickson, B., & Noll, S.M. (1998). A mediational model linking self- 
objectification, body shame, and disordered eating. Psychology of women quarterly, 22: 
623-636. 
 Hyde, J-S., & McKinley, N-M. (1996). The objectified body consciousness scale. 
Psychology of Women Quarterly, 181-215 
 Jambor, E. (2001). Media Involvement and the Idea of Beauty; In: Robert- 
McComb, J. (red.). Eating disorders in children and women: Prevention, Stress 
management and treatment.New York: CRC Press. 
  Killen, J. (1993). An attempt to modify unhealhtful eating attitudes and weight 
regulation practices of young adolescent girls. Journal of eating disorders, 13: 4.  
 O`Dea, J.A. & Abraham, S. (1999). Improving the body image, eating attitudes, and 
behavior of young male and female adolescents: A new educational approach that focuses 
on self-esteem. Journal of eating disorders, 28: 43-57. 
 Littleton, H.L. & Ollendick, T. (2003). Negative body image and disordered eating 
behavior in children and adolescents: What places youth at risk and how can these 
problems be prevented? Clinical Child and Family Psychology Review, 6, 1: 51-66. 
 Massey-Stokes, M-S. (2001). The Role of Parents, School Personnel, and the 
Community in Primary Prevention of Eating Disorders in Children; In: Robert- McComb, 
J. (red.). Eating disorders in children and women: Prevention, Stress management and 
treatment.New York: CRC Press. 

Pallant, J. (2005). SPSS: survival manual. Sydney, Ligare Pty Ltd. 
Piran, N. (1999). A trial of prevention in a high risk school setting. Journal of 

primary prevention, 20  
Rohwer, J. (2001). Educational Programs Aimed at Primary Prevention; In: Robert- 
McComb, J. (red.). Eating disorders in children and women: Prevention, Stress 
management and treatment.New York: CRC Press. 



 19

 Savic, I. (2004). En inblick i hur skolsköterskor och skolkuratorer upptäcker, 
handskas med och förebygger ätstörningar. (Opublicerad examensarbete i psykologi). 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla: Institutionen för Individ och samhäll. 

Smith, E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., & Loftus, G. (2003). Atkinson & 
Hilgard`s introduction to psychology. USA: Thomson. 
 Tiggemann, B. & Slater, A. (2002). A test of objectification theory in adolescent 
girls. Sex Roles: A Journal of Research, May 2002. 
 Tiggemann, B. & Slater, A. (2003). Thin ideals in music television: A source of 
social comparison and body dissatisfaction. Wiley Periodicals, Inc.  
 Tiggemann, B. (2003). Media exposure, body dissatisfaction and disordered eating: 
Television and magazins are not the same. European Eating Disorders Review, 11: 418-
430. 
  
      
 
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

   Bilaga 1 
 
 
 
 

  
    
 
 
  
 
Hej! 
Mitt namn är Ivana Savic, och jag studerar vid högskolan Trollhättan-Uddevalla, 
Institutionen för Individ och Samhälle i Vänersborg. Just nu skriver jag en D-uppsats i 
psykologi med syfte att studera hur ungdomars syn på sitt och andras utseende påverkar 
deras uppfattning av den information de får om ätstörningar. 
 Jag skulle vara mycket tacksam om du ville hjälpa mig genom att svara på frågorna 
i denna enkät. Du behöver inte skriva ditt namn någonstans. Dina svar skall behandlas 
konfidentiellt och vara helt anonyma vilket betyder att ingen kommer att veta att det är just 
du som svarat. Det är frivilligt att vara med i denna studie och du kan avbryta när du vill. 
Om du väljer att delta, är det viktigt att du svarar på alla frågor och väljer det 
svarsalternativ som passar just dig.  
     

 
Ivana.Savic@student.htu.se 
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Enkätfrågor    
 
1. Var vänlig besvara följande frågor så noggrant som möjligt. 
 
    Är Du kille    
    eller tjej      
 
2. Vilket program går du i?Samhällsvetenskap     

                    Naturvetenskap      

                    Omvårdnad       

3. Vilken inriktning? ______________________ 
 
Här följer några påståenden om utseende. I vilken grad instämmer du i dem? 
 
SÄTT ETT KRYSS PÅ VARJE RAD 
 

      
    
    
 
  4. Jag är nöjd med min kropp        (  )       (  )    (  )           (  )    (  ) 
 
 
  5. Jag är nöjd med min vikt        (  )        (  )   (  )    (  )           (  ) 
 
 
  6. Det är viktigt att vara smal        (  )      (  )   (  )    (  )           (  ) 
 
 
  7. Det är viktigt att ha en snygg kropp        (  )      (  )    (  )    (  )           (  ) 
 
 
  8. Det är viktigt att andra anser att jag           (  )      (  )   (  )    (  )           (  ) 
      ser bra ut   
 
  9. Jag bryr mig om hur andra ser på min       (  )      (  )   (  )    (  )           (  ) 
      kropp  
 
10. Jag bryr mig om vad killar tycker om        (  )      (  )   (  )    (  )           (  ) 
      min kropp  
 
11. Jag bryr mig om vad tjejer tycker om        (  )      (  )   (  )    (  )           (  ) 
      min kropp        
  
12. Jag tänker sällan på hur jag ser ut        (  )      (  )   (  )    (  )           (  ) 
 
 
13. Jag tycker det är viktigare att         (  )      (  )   (  )    (  )           (  ) 
      kläderna är bekväma än att  
      de sitter snyggt på mig  
 

Instämmer
helt 

Instämmer
delvis 

  Vet ej / 
  obestämd

Instämmer 
inte 

Instämmer
Inte alls 
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14. Jag tänker mer på hur min kropp        (  )      (  )   (  )    (  )           (  ) 
      mår än hur den ser ut 
 
 
15. Jag jämför sällan hur jag ser ut        (  )      (  )   (  )    (  )           (  ) 
      med hur andra ser ut 
                                          
16. Under dagen tänker jag många        (  )      (  )   (  )    (  )           (  ) 
      gånger på hur jag ser ut 
 
17. Jag tänker ofta på om de kläder        (  )       (  )   (  )    (  )           (  ) 
      jag har på mig får mig att se bra ut  
 
18. Jag tänker sällan på hur jag ser        (  )       (  )   (  )    (  )           (  ) 
      ut för andra 
 
19. Jag bryr mig mer om vad min        (  )       (  )   (  )    (  )           (  ) 
      kropp kan göra än hur den ser ut 
_________________________________________________________________________
Här kommer några frågor kring den information som ges i skolan om ätstörningar.  
 

20.I vilket/vilka ämnen har ni pratat om   Idrott och hälsa   

   ätstörningar (dvs.anorexi och bulimi)?  Naturkunskap   

  (Fler alternativ kan kryssas)                                     Samhällskunskap    

                                                                                   Annat ämne. Vilket?   
     
 

21.Vem har informaterat dig om ätstörningar Lärare   

    (dvs.anorexi och bulimi)? Skolsköterskan   
   (Fler alternativ kan kryssas) Skolkuratorn   
     
  Kompisar   
 
  Föräldrar   
 
  Någon annan. Vilka? 

_____________ 
 
 
22.Hur har den informationen du fått               Mycket bra   
    om ätstörningar (dvs.anorexi och bulimi)               Ganska bra   

    varit?                           Bra    
                                                               Inte så bra    

                                                               Dålig   

Instämmer
helt 

Instämmer
delvis 

  Vet ej / 
  obestämd

Instämmer 
inte 

Instämmer
Inte alls 
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23. Anser du att du har fått För lite information   

  För mycket information  

  Tillräckligt    

 

 

24.Finns det områden du saknar i den information       Ja    

    du fått om ätstörningar, som du anser borde varit Nej    

    med? 

 

   Om Ja. Vilka?  

  

         

 

 

 

 

25. Finns det områden du varit informerad Ja    

     om så du anser inte borde varit med? Nej    

 

    Om Ja. Vilka?  

          

 

 

26.Anser du att det är viktigt att informera om Mycket viktig    

    ätstörningar (dvs.anorexi och bulimi)? Ganska viktig    

  Inte särskilt viktig   
  Inte alls viktig    
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Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna 
här: 
_________________________________________________________________________

_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  Tack för hjälpen! 
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