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Forskning har visat att bantning, träning och utsättning för det smala 
kvinnokroppsidealet kan bidra till utveckling av störda ätattityder. 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur aktiv träning, 
träning på ett motionscentrum och syn på instruktörer associerade till 
attityder till mat, ätande och upplevt kroppsmissnöje. För att ta reda på 
individens träningsvanor och syn på instruktörer samt hur 
nöjd/missnöjd individen var med sin kropp och vikt användes en enkät 
med olika påståenden relaterade till området. För att mäta attityder till 
mat och ätande användes Eating Attitudes Test (EAT-26). En 
regressionsanalys visade att aktiv träning är relaterade till ätproblem 
och att individens syn på instruktörer inte relaterar till problemen. Om 
individen ser upp till instruktörer korrelerar det med upplevt nöje med 
egen kropp. Den bästa prediktorn för ätproblematik är aktiv träning, 
oavsett i vilken form eller anledning det sker. Uppåtriktade 
jämförelserna med instruktörerna görs, och hur individen lyckas i dem 
påverkar hennes känsla av egen värde. 

   
Trots att övervikt och fetma ökar i dagens samhälle är strävan efter det smala och 
vältränade kvinnoidealet stor (Buhl, 1993; Neighbors & Sobal, 2007; Söderström, 
1999). Trycket från samhällets sida att vara smal är stor. Vi omges av föreställningar 
om att kroppen är något som ska kontrolleras och disciplineras och massmedia 
översköljer oss med bilder på idealkroppen och råd om hur man kan förbättra sin inte 
lika perfekt kontrollerade kropp (Sundberg, 2001). Bantning bland kvinnor är så vanligt 
att det är i statistisk mening norm och antal motionscentra har ökat dramatiskt under det 
senaste decenniet (Pike & Rodin, 1991; Polivy & Herman, 1987; Söderström, 1999). 
Önskan att skaffa sig den ideala kroppen kan leda till beteenden som är riskabelt för ens 
hälsa och om beteendet inte leder till önskade resultat kan det bidra till utveckling av 
störda attityder till mat och ätande samt till upplevt missnöje med eget utseende. 
Ångesten, som många människor upplever i vår tid är relaterad just till 
utseendefixeringen (Hagger & Chatzisarantis 2005; Neighbors & Sobal, 2007; 
Söderström, 1999).  
 
Studier har visat att aktiv träning kan bidra till utveckling av ätproblem och att kvinnor 
som är missnöjda med sin egen kropp och som utsätts för kroppsjämförelser kan ha en 
tendens till att utveckla en störd attityd till mat och ätande (Cahill & Alexander, 2007). 
Därför är det viktigt att ta reda på vilken relation aktiv träning och träning på 
motionscentra, där jämförelser kan göras, har i attitydernas utveckling. 
 

Ätproblem 
 
Bantning är ett så vanligt fenomen i nutidens västvärld, att det i statistisk mening kan 
sägas vara normalt. Till en viss nivå är oro över sitt utseende, vikt och matvanor helt 
acceptabelt, nästan normativt bland kvinnor. Detta innebär att de kvinnor som drabbas 
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av en ätstörning inte utgör en unik grupp, utan hamnar i en extrem ände av ett 
kontinuum av vikt- och ätbekymmer. Gränsen mellan kliniska ätstörningar och stört 
ätbeteende är oklar (Buhl, 1993; Pike & Rodin, 1991; Polivy & Herman, 1987, refererat 
i Bäck 2005). 
Liksom fetma är ätstörningar ett problem i dagens Sverige (Eriksson, 2005). I en svensk 
studie av Broberg, Hjalmer och Nevonen (2001, refererat i Bäck 2004), påvisades att 
mer än en femtedel av unga vuxna kvinnor hade i nuläge eller hade haft någon gång i 
livet ätproblem, såsom svältning eller hetsätning. Utöver den grupp människor, främst 
kvinnor, som lider av medicinsk diagnostiserade ätstörning (kriterierna i DSM-IV, 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e upplagan) finns ett ännu 
större antal som har en negativ kroppsbild, en stressfylld relation till ätande och mat 
och som är mer eller mindre fixerade vid sin vikt (Eriksson, 2005). Dessa patienters 
symptom kallas för Ätstörning utan närmare specifikation (UNS) (Kunskapscentrum 
för ätstörningar). Kunskaperna om ätstörningar UNS är mycket begränsade därför att 
det inte har gjorts så många vetenskapliga studier om patienter med denna diagnos. 
Ätstörningar av lindrigare grad är mycket vanliga i befolkningen och antalet personer 
som lider av ett stört ätbeteende har ökat mycket (Kunskapscentrum; Buhl, 1993). Även 
om symptomen hos dessa patienter är mildare jämfört med patienter med kliniska 
ätstörningar, ska dem tas på allvar för att de kan påverka individens allmänna 
välbefinnande (Buhl, 1993). 
 
Orsaker till stört ätbeteende 
Man har börjat ta mer och mer hänsyn till sociokulturella faktorer i samhället med 
tanke på ätproblem (Meurling, 2003). Problemen är alltid kopplade till tid och rum och 
samhällets kroppsideal samt gällande attityder har inverkan. (DeLamater & Mayers, 
2006; Meurling, 2003). Studier har visat att vi är väldigt oroliga över hur andra 
uppfattar oss och för att uppnå andras beundran kan vi bete oss riskabelt vad det gäller 
vår kropp och hälsa. Med riskabelt beteende menas till exempel överdriven bantning 
och överdriven träning som kan leda till ätstörningar (DeLamater & Mayer, 2006). Man 
kan dock inte bara beskylla sociokulturella faktorer i utvecklandet av ätstörningar, utan 
riskfaktorer till ätproblem är enligt studier många (Meurling, 2003). Sådana faktorer 
kan vara personens högre grad av perfektionism, social osäkerhet och större upplevelse 
av stress. Upplevelsen av lägre grad av välbefinnande samt känslor av otillräcklighet är 
också riskfaktorer för att utveckla ett ätproblem (Meurling, 2003). Missnöje med livet i 
allmänt kan fungera som en orsak till att man börjar kontrollera sin vikt och det har 
visat sig att dålig självkänsla har också påverkan på störningarnas utveckling (Cullberg, 
2005; Hagger & Chatzisarantis, 2005; Meurling, 2003).  
 
Kroppsmissnöje och bantning 
Den negativa pressen på dem som inte ser ut enligt de samhälleliga kroppsidealen och 
är lite överviktiga, är stor. Den som har lyckats med att gå ner i vikt får andras 
beundran och de som inte har gjort det får oftast inga positiva kommentarer om deras 
utseende (Buhl, 1993). Överviktiga kvinnor, särskilt yngre, är mer missnöjda och 
deprimerade och har sämre självkänsla än motsvarande grupper av män och 
normalviktiga (Buhl 1993).  
 
Kvinnor med ett stört ätbeteende har en mer negativ kroppsuppfattning, det vill säga att 
dem är mer missnöjda med sin egen kropp än dem utan störning, något som också 
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återfinns hos kvinnor som börjar banta.  Forskning har visat att bantning är en vanlig 
utlösande faktor vid ätstörningar, både kliniska och subkliniska (Cash, Thériault & 
Annis, 2004, refererat i Bäck 2004; Meurling, 2003). Som nämnts tidigare är bantning 
väldigt vanligt i nutidens västvärld. Det tycks öka hos flickor mellan åldrarna 11 och 16 
och detta kan ses i relation till att pubertet kan fungera som en riskfaktor till 
ätstörningarnas utveckling (Engström, 2002; Hill 2002, refererat i Bäck 2004; Meurling 
2003). Till frågan varför bantning är så populärt hos vuxna kvinnor, hänger svaret ihop 
med samhällets kvinnoideal. Kvinnor som är smala ses som vackra och framgångsrika 
och mer sexuellt tilldragande. En annan förklaring är att i vårt individualistiska 
samhälle kopplas utseendet till personens inre faktorer. Att vara överviktig ses som att 
man har tappat kontroll över sitt liv (Söderström, 1999). Det är svårt att förutsäga vem 
av dem som bantar som riskerar att drabbas av ätstörning. Men risken finns där och 
intensiteten i bantningen har visat sig att vara relaterad till ätstörningssymptom 
(Eriksson, 2005; Lowe 2002, refererat i Bäck, 2004). 
 
En hög frekvens av träning har också visat sig ha koppling till stört ätbeteende. Det är 
inte konstigt med tanke på att bantning och träning är de effektivaste sätten för en 
individ att kontrollera sitt kroppsliga utseende (Eriksson 2005, Hagger & Chatzisarantis 
2005). 
 
Träningskulturen 
Utseendet står i allra högsta grad i fokus idag och kost och motion är sätt att påverka 
det. Träning är en viktig del av det här kroppsprojektet och träningens hälsoeffekter är 
välbekanta för alla, speciellt när det gäller kopplingen mellan viktnedgång, viktkontroll 
och hälsa (Eriksson, 2005; Hagger & Chatzisarantis, 2005). De vanligaste motiven till 
att styrketräna och motionera har visat sig vara relaterade till ett missnöje med kroppen 
(Söderström, 1999).  Kvinnors motionsvanor är ofta relaterade till skam över sin 
upplevda övervikt, och träning är då ett botemedel mot skamkänslor (Söderström, 
1999). De här skamkänslorna har blivit vanligare hos kvinnor på grund av att individen 
nuförtiden tvingas visa upp sin kropp allt mer i olika sammanhang, som på gymmet. 
Gymmet har blivit ett ställe att visa upp sin vältränade kropp med tighta kläder på sig 
och de som inte kan eller vill göra det kan känna sig värda mindre. Kvinnor vill ha mer 
muskler men inte se ut som bodybuilders, utan musklerna ska vara fasta och 
definierade. Detta resultat står i samklang med det rådande kvinnliga idealet idag. 
Kvinnor tränar för att utveckla det kvinnliga kroppsidealet, som enligt bilden media ger 
oss är underviktig (Eriksson, 2005; Söderström, 1999). Problemet som uppstår mellan 
kroppsidealet och träningen är, att träningen påverkar varje kropp lite annorlunda och 
orsakar individuella skillnader i kroppsformen. Det händer som biologins svar på 
belastningen och kroppen utvecklas i en viss riktning (Söderström, 1999). Johansson 
(1998, refererat i Söderström, 1999) anser att det moderna gymmet har blivit en 
mötesplats för människor som önskar förändra sina kroppar och, som njuter av att 
skulptera och modulera sina fysiska ägodelar för att på så sätt öka sitt välbefinnande. 
Man strävar efter den perfekta kroppen som leder till andra positiva saker, som andras 
beundrande och makt (Johansson, 1998, refererat i Söderström, 1999).  
 
Den franske filosofiprofessorn Michel Foucault pratar om makt i samband med ”den 
disciplinerande kroppen” (1974, refererat i Sundberg, 2001). Han menar att kroppen 
inte har någon essentiell existens med en sann och given identitet, utan synen på 
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kroppar skapas i en viss kulturell och social miljö. Foucault menar vidare att 
människors förhållningssätt till kropp är resultat av maktutövning som skapas i olika 
sociala relationer och makt är någonting som vi alla vill ha (Sundberg, 2001). Han 
fortsätter att makt inte behöver vara någonting konkret, det räcker till exempel att få 
andras beundran som kan leda till andra positiva saker (Sundberg, 2001), som till 
exempel att individen får fram sin åsikt bättre. Det är viktigt att poängtera, att all 
motion inte bara är relaterad till strävan efter den perfekta kroppen. Det finns andra 
orsaker också, såsom hälsa, nöje och avkoppling som träningen ger (Söderström, 1999). 
 
 Instruktörernas roll 
Enligt Leon Festingers ”social comparison theory” (1954, refererat i Helkama, 
Myllyniemi & Liebkind, 2001) lär vi känna oss själva bäst genom att vi jämför oss 
själva med den sociala verkligheten. Studier har visat att social jämförelse är avgörande 
för självmedvetenhet därför att vi grundar vår känsla av kompetens på detta (Ruble & 
Frey, 1987, refererat i Helkama et.al, 2001). Genom jämförelserna bildas också 
verkligheten och idealen (DeLamater & Mayers 2006). Om vi tror att idealen går att nå, 
jämför vi oss med dem som i våra ögon har en högre status. Enligt Festingers (1954) 
teori kallas detta för ”unidirectional drive upward”. Om idealen uppfattas som något 
omöjligt att nå undviker vi jämförelser som kan skada vår positiva självkänsla 
(Helkama et.al, 2001). I gymkulturen har de en högre status som har tränat länge och, 
som jobbar där som instruktörer och har fått sin status genom rollen som ledare 
(Söderström, 1999; Angelöw & Jonsson, 2000). 
 
En bra ledare och instruktör är en person, som har auktoritet, som tar ansvar över andra 
och som påverkar andras beteende (Statt, 2004). Personens karisma och sociala 
kompetens är viktiga egenskaper hos instruktörer. De egenskaperna gör att andra vill 
lyssna på dem och se upp till dem (Helkama et. al, 2001; Statt, 2004). Deras uppgift är 
att få en grupp att fungera tillsammans mot gemensamma eller individuella mål, till 
exempel mål som motionärer vill uppnå med sin träning. En instruktör ger råd och 
ändrar andras beteendemönster till passande för målen (Statt, 2004). Hassmèn, 
Hassmèn & Plate (2003) skriver följande om ledarskap: ”det är en process, vilket 
innebär att både den som leder och de som följer påverkas och integrerar i sin strävan 
efter att nå uppsatta mål” (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003, sid.232). Om en ledare på 
gymmet, som en instruktör eller personlig tränare, ger positiv feedback till dem som 
tränar där, påverkar det till motivationsbeteende och viljan att fortsätta med motion 
positivt. Men om instruktörernas beteende inte uppfattas som positivt kan det medföra 
känslor av misslyckande och ängslan och påverka individens självförtroende negativt. 
Idrottare i olika ålder, med olika träningserfarenheter, skicklighet och kulturell 
bakgrund skiljer sig i hur de upplever tränarens ledarskap och hur det påverkar dem 
(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003).      
  
Det är mest kvinnor på gymmet, som söker kontakt med instruktörer, som vill bli 
instruerade och som får instruktioner med sin träning (Söderström, 1999). En studie 
gjord vid Sahlgrenska akademin i Göteborg på kvinnliga träningsinstruktörer visade att 
drygt en tredjedel av 295 träningsinstruktörer i spinning, aerobics och gympa någon 
gång hade haft en ätstörning. Drygt en tiondel av de tillfrågade hade en ätstörning i 
nuläge. Hälften av instruktörer som var underviktiga ansåg att de vägde för mycket. 
Instruktörer med ohälsosamma attityder till viktkontroll eller med en pågående 
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ätstörning tenderade att träna flera gånger i veckan, än de med avslappnade attityd 
(Forskning.se).  
 
Kvinnor som är missnöjda med sin egen kropp, som har en låg självkänsla och utsätts 
för möjligheter för kroppsjämförelser kan ha en tendens att utveckla en störd 
kroppsuppfattning. De kan känna sig mer deprimerade bland smala kvinnor, speciellt 
om de har internaliserat det smala kroppsidealet. Studier har visat att även kort tids 
exponering för den ideala kroppen kan bidra negativt till hur nöjt den egna kroppen 
upplevs (Cahill & Alexander, 2007). Om ledarna på gymmet upplevs som förebilder 
och ses upp till är det inte bra om deras beteende meddelar deltagarna ohälsosamma 
attityder. 
 
Syftet med föreliggande studie är att se om aktiv träning, träning på motionscentra och 
syn på instruktörerna påverkar attityder till utseende/kroppsmissnöje och ätbeteende. 
Resultatet i studien gjord vid Sahlgrenska akademin väcker frågan om vilket ansvar 
gym och träningsinstruktörer har i frågan om störda attityder till mat och träning som 
de möjligen förmedlar till sina motionärer. Tonvikten kommer att läggas på samband 
mellan motionärer och deras syn på instruktörer för att se om det finns ett samband där 
till missnöje med sin kropp och till stört ätbeteende. Det är viktigt att gymmen tar 
ansvar för att deras verksamhet inte förmedlar osunda attityder till motionärer som kan 
påverka utvecklingen av ett stört ätbeteende.  
 
Det är viktigt att påpeka att meningen med studien inte är att skuldbelägga 
motionscentra för problemen utan att ge en insikt i hur dem kan påverka. Studien mäter 
inte kliniska problem hos deltagare utan ger information om deras attityder till mat och 
ätande som kan möjligen leda till kliniska ätproblem. 
   
Frågeställningar:  
 

1. Kan ifall man tränar aktivt predicera ätproblem, och vilken betydelse har olika 
träningsformer? 

2. Kan anledning till träning predicera ätproblem? 
3. Kan syn på instruktörerna predicera ätproblem? 
4. Kan missnöje med kropp/vikt predicera ätproblem? 
5. Har syn på instruktörerna betydelse för missnöje med kroppen?  

 
 Metod och material 

 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagare är kvinnliga universitetsstudenter vid Stockholms universitet, 
Psykologiska institutionen.  Deltagarna hittades genom att med hjälp av en kontakt på 
institutet skicka e- post med länk till en webenkät till alla studenter på institutionen via 
den interna e-post-listan. På e-posten förklarades att undersökningens syfte var att 
undersöka träningsvanor hos kvinnor och att deltagande är frivilligt och anonymt. För 
att svara på enkäten skulle deltagarna ersättas med 0.5 timmars UD tid.  Kriteriet för att 
kunna delta i undersökningen var att personen var en kvinna. Etthundratjugofyra 
individer svarade på webenkäten och åldersvariation hos deltagarna var mellan 19 till 57 
(M = 29.0, SD 9.0). Av de 124 var 74 kvinnor passande till undersökningen. Femtio 
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deltagare kunde inte tas med på grund av att 10 av de var män och 40 deltagare inte 
hade svarat på alla frågor. 
 
Mätinstrument 
Enkäten inleddes med deltagarnas bakgrundsinformation, som vikt och längd. Aktiv 
träning definierades som att man tränade ca 3 gånger i veckan, och mättes med 
påståendet ”Jag tränar aktivt”, svaret var ja eller nej. På träningsrelaterade påståenden 
och påståenden om instruktörer fick deltagarna svara på genom att välja sina svar från 
en sjugradig Likert-skala från ”stämmer inte alls” (1) till ”stämmer helt och hållet” (7). 
För att ta reda på om olika former av träning kan predicera utveckling av ätproblem 
mättes träningsvanor i enkäten med påståenden som ”Jag tränar mest ensam”, ”Jag 
tränar mest gruppträning” och ”Jag tränar mest på gym”. Anledningen till träningen 
testades med följande frågor: ”Jag tränar för att det är bra för min hälsa” och ”Jag tränar 
för att gå ner i vikt”. För att ta reda på om syn på instruktörerna har betydelse för 
missnöje med kroppen användes påståenden om instruktörerna: ”Jag ser upp till 
instruktörer”, ”Jag jämför mitt utseende med instruktörernas utseende”, ”Jag är 
missnöjd med mitt utseende i jämförelse med instruktörernas”, ”Hur instruktörerna ser 
ut påverkar mina tankar om mitt utseende” och ”Hur instruktörerna pratar om utseende 
påverkar mina tankar om mitt utseende”. Missnöje med kroppen testades med två olika 
påståenden: ”Jag är nöjd/missnöjd med hur min kropp ser ut” och ”Jag är nöjd/missnöjd 
med min vikt”. På påståenden fick deltagarna svara på genom att välja sina svar från 
skalan ”Mycket nöjd” (1) till ”Mycket missnöjd” (5).  
 
Självskattningsformuläret Eating Attitudes Test (EAT 26) användes för att mäta 
deltagarnas attityd till mat och ätande. Eating Attitudes Test består av 26 frågor men 
bara hälften (13 frågor) användes i undersökningen för att enkäten inte skulle bli så 
omfattande. Reliabilitet av de 13 frågorna testades och Cronbachs alpha blev 0,83, som 
anses vara bra. Frågorna i testet mäter attityder till mat och ätande hos vuxna och är ett 
av de mest använda instrumenten för att mäta störda attityder relaterade till mat 
(www.ace-network.com). Deltagare svarar på frågor genom att välja sina svar från sex 
svarsalternativ i skalan ”alltid” till ”aldrig”.  Testet har ofta kritiserats för att det inte är 
tillräckligt specifikt och fångar många som inte har en faktisk störning. Det är viktigt att 
poängtera att testet ger information om attityder till mat och ätande och ska inte 
användas ensam för att bedöma kliniska tillstånd (Edlund, Hallqvist & Sjödén, 1994; 
Westerberg, 2003, refererat i Bäck 2004). 
 
Svaret som anses reflektera mest den störda ätattityden ger 3 poäng, angränsande svar 
med 2 och nästa 1 poäng. De resterande tre svaren får 0 poäng, eftersom de inte anses 
reflektera stört ätande. Den totala poängen kan variera mellan 0-78 och sammanlagt 
resultat på 20 poäng eller över ses som gräns för risk att utveckla kliniska ätstörningar. 
Eftersom den här undersökningen använde hälften av frågorna på EAT, kan poängen 
variera mellan 0-39 och ett sammanlagt resultat på 10 poäng eller över ses som gräns 
för risk att utveckla kliniska ätstörningar. Ett index skapades av alla frågorna, genom att 
addera dessa till en totalpoäng. Alla instrument visas i appendix A.  
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Resultat 
 

Poängen på Eating Attitudes Test hos deltagarna var följande. Hos kvinnor som tränade 
aktivt var medelvärdet 4,86 (SD 6.67, variation 0 till 39, n=41) och hos dem som inte 
tränade aktivt 2.42 (SD 2.80, variation 0 till 12, n=33). Nittiotvå procent (n=68) av alla 
deltagarna fick mindre än tio poäng på testet, 8 % (n=6) mer än 10 och en individ fick 
sammanlagt 39 poäng.  
 
Aktiv träning, olika träningsformer och anledning till träning som predikat för 
ätproblem 
För att predicera om ätproblem var relaterat till aktiv träning och olika träningsformer 
(frågeställning 1) samt om anledning till att man tränar kan predicera ätproblem 
(frågeställning 2), gjordes en hierarkisk regressionsanalys. Step 1 gjordes med EAT som 
beroende variabel och tränar aktivt samt de olika träningsformerna som oberoende 
variabler. I step 2 lades anledning till träning till för att kontrollera om några 
förändringar skedde i β-värdena. Detta skulle kunna tyda på att anledning till träning är 
en mellanliggande variabel.  Resultatet i analysen visas i Tabell 1. 
 
Tabell 1 
En hierarkisk regression mellan EAT och olika träningsvariabler 
______________________________________________________________________ 
 Påståenden R2 adj ΔR2 β  
______________________________________________________________________ 
Steg 1                                                               .08 .13* 
 Tränar aktivt -.28** 
 Tränar mest ensam -.27** 
 Tränar mest gruppträning -.09 
 Tränar mest på gym -.07 
______________________________________________________________________ 
Steg 2 .21 .14** 
 Tränar aktivt -.34** 
 Tränar mest ensam -.13 
 Tränar mest gruppträning  .05 
 Tränar mest på gym  .02 
 Tränar för att gå ner i vikt  .20 
 Tränar för att det är bra för hälsan -.40** 
______________________________________________________________________ 
Kommentarer: 
*   Regression är signifikant på  0.05 nivå 
** Regression är signifikant på  0.01nivå 
*** Regression är signifikant på 0.001 nivå 
 
I step 1 visade påståenden ”Jag tränar mest ensam” vara mest av de olika 
träningsformerna relaterad till ätproblem. Variablerna ”gruppträning” och ”träning på 
gym” kunde inte förklara signifikant förändringar på poängen som individen fick på 
testet. Adjusted R Square i första steget var 0.08 vilket betyder att 8 % av variansen i 
EAT kunde förklaras med variablerna i analysen. 
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Resultatet i step 2 visade att ju mer man höll med om påståendet ”Jag tränar för att det 
är bra för min hälsa” desto mindre poäng fick man på testet och desto mindre problem 
har man. Påståenden ”Jag tränar för att gå ner i vikt” uppnådde inte konventionella 
signifikansnivåer. 
 
När anledningsvariablerna till träning lades till i step 2 ökade modellens 
förklaringsförmåga signifikant och andel förklarad varians ökade från 8 till 21 %. I step 
1 i analysen visade påståendet ”Jag tränar mest ensam” vara signifikant relaterat till 
ätproblem. När anledning till träning lades till i step 2 försvann den signifikansen. Detta 
visar att anledning till träning var en mellanliggande variabel i analysen. I båda 
analyserna visade påståenden ”Jag tränar aktivt” ett signifikant samband med EAT. 
Resultaten i hela regressionen kan därför tolkas att oavsett vilken anledning man har till 
träning, har man mer problem om man tränar.  
 
Syn på instruktörer och ätproblem 
För att ta reda på om det fanns ett samband mellan deltagarnas attityder till mat och 
ätande och deras syn på instruktörer (frågeställning 3) gjordes en regressionsanalys. En 
regression med poängen på EAT som beroende variabel och påståenden ”Jag jämför 
mitt utseende med instruktörernas utseende” och ”Jag ser upp till instruktörerna” som 
oberoende variabler visade inget signifikant samband med poängen på EAT (p > .05).        
 
Missnöje med egen kropp och ätproblem 
För att se om missnöjen med eget utseende och med egen vikt har betydelse för 
ätproblem (frågeställning 4) gjordes en regressionsanalys med poängen på EAT som 
beroende variabel och variablerna ”Jag är nöjd/missnöjd med min vikt” och ”Jag är 
nöjd/missnöjd med hur min kropp ser ut” som oberoende variabler. Resultaten visade 
att missnöjen med hur egen kropp såg ut kunde inte predicera poängen deltagaren fick 
på EAT (p > .05). Regressionsanalys visade inte heller signifikant resultat mellan 
missnöjen med egen vikt och poängen på EAT (p > .05).  
 
Syn på instruktörer och missnöje med egen kropp 
Om syn på instruktörerna har betydelse för missnöjen med egen kropp (frågeställning 
5) användes följande korrelationer. I Tabell 2 presenteras korrelationer mellan missnöje 
med hur egen kropp ser ut och olika påståenden som mäter instruktörernas påverkan på 
deltagaren. Orsaken till att påståendet ”Jag tränar mest gruppträning” användes i 
korrelationerna är att gruppträning anses fungera som en mötesplats mellan deltagaren 
och instruktören. 
 
Tabell 2  
Samband mellan missnöje med hur egen kropp ser ut och olika påståenden som mäter 
instruktörernas påverkan på deltagaren. 
______________________________________________________________________ 
 
Påståenden                          1                 2                   3                    4             5                  6 
____________________________________________________________________________________ 
”Jag ser upp till instr.” 1 .24*  .15               .49**      .42**        .49** 
”Jag tränar mest grupp-                                        
träning”                                  -             1                .06               .28*          .22            .29* 
”Jag är missnöjd med hur       
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 min kropp ser ut”                 -                  -              1               .31**         .20             .30* 
”Hur instr.ser ut påverkar   
mina tankar om mitt uts.”     -                  -             -                   1             .78**        .62**            
”Jag är missnöjd med mitt   
mitt utseende jmfrt med - - - - 1         .51** 
instr.utseende” 
”Hur instr.pratar om   
utseende påverkar mina  - - - - - 1 
tankar om mitt utseende” 
____________________________________________________________________________________ 
Kommentar: 
*   Korrelation är signifikant på 0.05 nivå  
** Korrelation är signifikant på 0.01 nivå  
*** Korrelation är signifikant på 0.001 nivå 
 
Den första korrelationen visade att kvinnor som tränar mest gruppträning ser upp till 
instruktörer. Missnöjen med hur egen kropp ser ut visade inget signifikant samband 
med om deltagaren såg upp till instruktörerna men om instruktörerna sågs upp till 
korrelerade det deltagarens tankar om sitt eget utseende. Vidare visades också att när 
deltagaren såg upp till instruktörer, jämförde hon sitt eget utseende med deras utseende. 
Det visades också att deltagarens tankar om sitt utseende påverkades av hur instruktörer 
pratade om utseende. 
 
Som visas i Tabell 2 var korrelationerna signifikanta mellan gruppträning och 
påståenden ”Hur instruktörerna ser ut påverkar mina tankar om mitt utseende” och 
”Hur instruktörerna pratar om utseende påverkar mina tankar om mitt utseende”. 
Korrelationen mellan att träna mest gruppträning och om man jämför sitt utseende med 
instruktörernas visade ett nära signifikant samband (p = .06). 
 
Vidare fanns signifikanta samband mellan deltagarnas missnöje med hur egen kropp 
såg ut och hur instruktörernas utseende påverkade på dem, samt missnöjen med egen 
kropp och hur instruktörerna pratade om utseende påverkade tankar om eget utseende. 
Missnöje med hur egen kropp såg ut orsakade inga signifikanta jämförelser mellan eget 
och instruktörernas utseende men resultatet tenderade till signifikans (p = .07).  
 
Deltagare vars tankar om eget utseende påverkades av hur instruktörerna såg ut 
jämförde sitt utseende med instruktörernas utseende. Deltagare som påverkades av 
instruktörernas utseende samt jämförde sitt utseende med instruktörernas utseende 
påverkades också av sättet instruktörerna pratade om utseende.     
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att se om aktiv träning och syn på instruktörerna på 
motionscentra påverkar attityder till utseende/kroppsmissnöje och ätbeteende. 
 
I föreliggande studie visar aktiv träning signifikant samband med poängen på Eating 
Attitudes Test, vilket betyder att aktiv träning är relaterat till störda attityder till mat och 
ätande. Samband med träningsformen kan inte påvisas men ju mer anledning till träning 
är relaterat till önskan att gå ner i vikt och ju mindre med träningens hälsoeffekter, 
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desto mer ätproblem har man. Hur deltagarna ser på instruktörer på ett motionscentra 
visar inget samband med störda attityder till mat och ätande, men att instruktörernas 
beteende och utseende spelar en viktig roll för individernas uppfattning om sitt eget 
utseende framgår tydligt av ovan presenterade resultat. Kvinnor som ser upp till 
instruktörerna är missnöjda med sitt eget utseende i jämförelse med instruktörernas 
utseende. Tankarna om egen kroppsform påverkas av instruktörernas utseende och hur 
de pratar om utseende har en påverkan på kvinnors, som är missnöjda med hur sin egen 
kropp ser ut, tankar om sitt eget utseende. 
 
Aktiv träning och olika träningsformer som predikat för ätproblem 
Den första frågeställningen i studien handlade om den aktiva träningens och 
träningsformernas betydelse för ätproblem. Som nämnts i inledning har ätproblem ökat 
under det senaste decenniet (Buhl, 1993). Resultatet som den här studien visar är att 
kvinnor som tränar aktivt har högre poäng på Eating Attitudes Test än de som inte 
tränar, vilket betyder att de kvinnor som tränar och fick över tio poäng på EAT lider av 
mer störda attityder till mat och ätande och har en större risk för att utveckla en klinisk 
ätstörning. Problemet är dock att studien inte visar om träningen leder till mer störda 
attityder eller om attityderna har funnits innan individen har börjat med en aktiv 
träning. Men stöd till resultatet ger tidigare studier (Hagger & Chatzisarantis, 2005) 
som har visat att en hög frekvens av träning har en koppling till ätproblemens 
utveckling. Jag anser att en vanlig träning kan förvandlas till ett tvångsmässigt beteende 
som ska göras efter varje måltid och flera gånger om dagen för att bränna bort intagna 
kalorier. Vid hård träning i samband med sträng diet föreligger hälsorisker (Hagger & 
Chatzisarantis, 2005).  
 
Av träningsformerna var det bara ensam träning (t ex löpning) som visade ett samband 
med störda ätattityder. Gruppträning och träning på gym hade ingen betydelse för 
utveckling av problem. En förklaring till varför ensamträning är mer relaterad till 
ätproblem kan vara att individen, som vill dölja sina träningsvanor från andra och tränar 
t ex löpning, kan träna hur mycket och ofta som helst och det är ingen som får reda på 
det. Om individer med synliga ätproblem övertränar på motionscentra är personalens 
ansvar att ta tag i problemet och t ex i större motionscentra i Finland har personalen 
rättighet att ta bort medlemskap från individer med synliga ätproblem (Reinikainen, 
2008), som kan dock kännas som att man bara förnekar det fakta att problemen finns.   
 
Anledning till träning som predikat för ätproblem 
Den andra frågeställningen gäller anledning till träning och om den har betydelse för 
ätproblem. Som tidigare studier (Söderström, 1999) har visat är missnöje med sin egen 
kropp och upplevd övervikt de största orsakerna till att börja träna. Den här studien 
visar att kvinnor som tränar för samma anledning som Söderströms studie visar, har 
mer ätproblem än kvinnor som tränar för att det är bra för hälsan. Detta resultat står i 
samklang med tidigare studier som har visat att bantning kan bidra till utveckling av 
ätproblem (Eriksson, 2005). Strävan efter den smala kroppen är stor och kan ses som ett 
svar på samhällets krav på individer. Ju mer individualistiskt samhället är, desto mer är 
det individen själv som står i fokus och kontrollen över sitt liv kan upplevas genom 
kontrollen över sin kropp och vikt, dvs. genom bantning och träningen (Helkama, et.al, 
2001; Cullberg, 2005).  
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Det att kvinnor som tränar för hälsans skull har mindre poäng på Eating Attitudes Test 
än de som tränar för att gå ner i vikt kan tolkas på följande sätt: De som tränar för att 
det är bra för kroppen har mera sunda attityder till mat och utseende än de som försöker 
att gå ner i vikt med hjälp av träningen. Hälsosamt liv är nästan som en trend nuförtiden 
och hur kontroversiellt det än låter försöker individer göra allt för att vara så 
hälsosamma och så smala som det bara går (Eriksson, 2005). 
 
Resultat som den här studien visar om anledning till träning anser jag spegla bra 
kvinnors negativa attityder till sina kroppar och vikten. Det kan ses i samklang med 
smalhetsidealen och med hur vanligt det är med bantning i vårt samhälle. Som nämnts i 
inledningen är träning och bantning de effektivaste sätten att ändra ens kroppsliga 
utseende. Enligt tidigare forskning kan de båda också bidra till störda ätattityder och 
utveckling av ätstörningar (Eriksson, 2005; Hagger & Chatzisarantis 2005 samt Lowe 
2002, refererat i Bäck, 2004).  
  
Missnöjen med kropp och vikt som predikat för ätproblem 
 En studie om kvinnor som tränar på motionscentra har visat att missnöje med egen 
kropp ökar strävan efter smalhet och tendensen till bulimiskt beteende (McCabe, 
Ricciardelli och James, 2006). Föreliggande studie visar inte likadant resultat och inget 
samband mellan missnöje med egen kropp, träning på ett motionscentra och ätproblem 
kunde visas. Det kan ses som ett positivt resultat och tyda på att det inte är helt klart att 
träning på ett motionscentrum är relaterat till ätproblem. Som den här studien visar, 
leder träning, som är relaterad till bantning till mer ätproblem, inte träning på ett 
motionscentra.  
 
Ett intressant fynd och motsats till tidigare forskning i studien är att kroppsmissnöje hos 
deltagarna inte visade något samband med ätproblem. Som nämnts tidigare finns det ett 
stort antal kvinnor som har en negativ kroppsbild, en stressfylld relation till ätande och 
mat och som är mer eller mindre fixerade vid sin vikt, men i dagens individualistiska 
samhälle anses missnöje med sig själv vara så normalt att det inte läggs så stort märke 
till det om någon inte pratar om någonting annat än bara om sitt utseende och missnöjen 
med det (Buhl, 1993; Eriksson, 2005). Som ett positivt resultat kan inte dessa attityder 
visas i föreliggande studie och bara missnöjen med egen kropp och vikt ensam kan inte 
anses relatare till ätproblem. Orsaken till utveckling av problemen måste alltid ses i ett 
större sammanhang. 
   
Instruktörernas betydelse för ätproblem och för missnöje med kroppen 
I föreliggande studie koncentreras fokus på syn på instruktörerna på motionscentra och 
deras betydelse för ätproblem och upplevelsen av kroppsmissnöje. Diskussion kring 
resultaten från frågeställningarna 3 och 5 hålls under samma rubrik.  Resultaten visar 
ingen koppling mellan syn på instruktörer och poängen som deltagaren har på Eating 
Attitudes Test som kan tolkas så att syn på instruktörerna har ingen betydelse för 
utveckling av störda attityder till mat och ätande. Jag anser att förklaring till det är att 
det inte finns bara en orsak till stört ätbeteende, som i det här fallet skulle vara direkt 
spegling av instruktörernas utseende.  
När syn på instruktörer kopplas till missnöjen med eget utseende, visar studien 
signifikanta resultat. Deltagare som tränar mest gruppträning ser upp till instruktörerna 
och instruktörernas utseende påverkar tankar om deras utseende. Det kan tolkas som att 
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instruktörernas utseende är någonting som strävas efter och leder till att instruktörernas 
utseende jämförs med eget och upplevs som någonting bättre än ens eget utseende är. 
Tidigare forskning har visat att kvinnor som tränade bland bara andra kvinnor upplevde 
mer missnöje med sin kroppsstorlek än kvinnor som tränade bland kvinnor och män 
(Zenong, 2001). Resultat i en annan studie visade att kvinnliga universitetsstudenter 
som utsätts för sociala jämförelser på gym med en grupp kvinnor med vältränade 
kroppar, ”vanliga kroppar” eller ensamma utan möjlighet till jämförelser kände sig 
mest missnöjda med sin egen kropp när utsatta till jämförelser med vältränade kvinnor 
(Wasilenko, Kulik & Wanic, 2007). Resultat i föreliggande studie kan relateras till detta 
genom sociala jämförelser (Festinger, 1954) till vältränade kroppar, dvs. instruktörer 
som kan orsaka låg självkänsla hos individer som ser sig själva på ett negativt sätt i 
jämförelse med objektet.  
 
Som tidigare studier och Festingers teori (1954) visar, jämför vi oss själva med andra 
för att sätta värde på oss och bilda vår identitet i sociala sammanhang (Helkama, et.al, 
2001). Varför kvinnor jämför sig själva med instruktörerna kan förklaras med 
Festingers teori om ”unidirectional drive upward”. Kvinnor ser upp till instruktörerna 
och upplever dem som specialister på träningsrelaterade faktorer. Tidigare studier visar 
samma resultat (Söderström, 1999). Om instruktörernas utseende upplevs som 
någonting som går att nå själv, speglas eget utseende med deras och kan upplevas som 
någonting går att sträva efter och som inte påverkar självkänslan negativt. Men om 
individen känner sig vara mycket mindre värd i jämförelserna kan detta leda till känslor 
av misslyckanden och låg självkänsla (Helkama, et. al, 2001). Den här studien visar att 
sättet instruktörerna pratar om sitt utseende påverkar hur kvinnor upplever sitt eget 
utseende och kan tolkas så att instruktörerna ses upp till och upplevs som experter i sin 
bransch. Korrelation visar inte om påverkan är negativ eller positiv men tidigare studier 
har visat att även kort tids utsättning för den ideala kroppen kan bidra negativt till hur 
nöje med den egna kroppen upplevs och till utveckling av störd kroppsuppfattning hos 
kvinnor med låg självkänsla. Om instruktörerna pratar om sin vältränade kropp med en 
negativ ton kan det bidra ännu mer till negativa känslor hos motionärer som ser upp till 
dem. Med tanke på resultatet i den här studien om instruktörernas påverkan och studien 
gjort vid Sahlgrenska institutet om störda ätattityder hos instruktörer väcks oro över hur 
detta tillsammans kan påverka motionärernas upplevelse av sin egen kropp.  
 
Tidigare studier har visat att attityder media ger oss om kroppsliga ideal kan påverka 
till utveckling av störda ätattityder och kroppsmissnöje. Resultaten har inte visat en 
direkt koppling till kliniska ätstörningar men när tankar om maten och utseende börjar 
ta över ens liv är problemet redan alvarlig (Buhl, 1993; Cahill & Alexander, 2007). Jag 
anser att påverkan som instruktörerna kan ha på motionärernas egen kroppsuppfattning 
kan vara starkare än vad massmedia har eftersom instruktörerna ses i verkligheten och 
jämförelserna behövs inte göra med någon abstrakt bild som visas i media. Det finns 
dock individuella skillnader i hur mycket jämförelserna görs och hurdan påverka de har 
men individer med lägre självkänsla påverkas mer och kan uppleva negativa känslor 
och missnöje med egen kropp när de utsätts för smala modeller. Också de som gör 
uppåtriktade jämförelser (Festinger, 1954) och känner sig misslyckade ligger i 
riskzonen (Cahill & Alexander, 2007).  
 
Avslutande diskussion 
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Trots att kunskaperna om ätproblem har ökat och media och modevärlden har börjat ta 
mer ansvar för att inte förmedla osunda attityder om utseende till kvinnor som kan 
påverkas av det, har det inte gjort mycket forskning om attityderna som motionscentra 
förmedlar till sina medlemmar. Instruktörernas direkta kommentarer om utseende har 
betydelse i hur motionärer upplever sitt eget utseende och det är viktigt att anställda på 
motionscentrum blir medvetna om det fakta och ändrar sitt beteende till mer passande.    
 
Nästa steg i forskning är att ta reda på hur motionscentra upplevs hos kvinnor som 
arbetar där och hur enligt dem förmedling av attityder till mat, ätande och utseende 
sker. Hur upplever instruktörerna sitt utseende och tycker de att arbetsplatsen har någon 
betydelse till det? Hur påverkar deras jobb till deras ätbeteende och attityderna till mat? 
 
Styrkor i föreliggande studie är dess möjlighet att väcka tankar om träningens också 
negativa sida och träningens påverka på individer. Motionscentrum har ett stort ansvar 
för att inte förmedla sina medlemmar osunda attityder till utseende och ätande genom 
att ha instruktörer med ätproblem som anställda, utan de ska ta mer fram träningens 
hälsofrämjande faktorer. I vårt samhälle bör träningens hälsorelaterade faktorer 
förmedlas mer och inte bara koncentreras i träningens styrka i viktminskningen.  
 
Begränsningar i föreliggande studie  
Det kan vara intressant att ta upp en diskussion om mätinstrument i studien. Ätproblem 
i studien mättes med Eating Attitudes test (EAT 26) men för att enkäten inte skulle bli 
så omfattande användes bara hälfter av frågorna, dvs. 13 frågor. Detta kan ses som en 
begränsning i resultaten och det hade varit önskevärd att ha med alla 26 frågor som 
hade också gett bättre bredd åt resultaten. Jag anser att om alla frågor hade varit med 
hade resultaten som nu saknas den konventionella signifikansnivån visat signifikant 
resultat. Ytterligare en anledning att fundera över är om EAT som ensam mått för att 
mäta attityderna till mat och ätande var tillräcklig. Jag anser att det hade varit bra att ha 
med ett mått som gav bredare information om inställningar till kroppen hos deltagarna 
samt ett mått på självkänslan. Två påståenden om hur nöjd/missnöjd individen var med 
sin kropp/vikt var inte tillräckligt för att mäta attityderna tillräckligt brett. 
 
Statistiken och metoderna som användes i resultatdelen kan frågesättas. Resultaten 
skulle ha blivit lättare att tolka om det hade gjords en index av alla träningsrelaterade 
samt instruktörrelaterade påståenden som hade används i regressionen som en variabel i 
stället för att varje påstående testades i sig. Men tanken bakom att varje påstående 
testades var att se om det är något speciellt bidrag i instruktörernas beteende som 
speciellt påverkar hur dem upplevs av andra. 
  
Det hade varit önskevärd om urvalet av deltagare hade kunnat göra så att skillnaden 
mellan grupperna som tränar aktivt och inte tränar alls hade blivit tydlig. När planering 
av den här uppsatsen började, var tanken att aktiva tränare skulle väljas slumpmässigt 
bland kvinnor som var medlemmar på ett stort motionscentrum, men dem ville inte 
delta i undersökningen för att de tyckte att det var för personlig information som skulle 
frågas och ville inte utsätta sina medlemmar inför ”obehagliga” situationer. I framtida 
studier ska urvalet göras så att skillnaden blir tydlig.  
Bortfallet i studien anses inte ha en stor påverka på resultatet därför att antal deltagare 
ändå är relativt stort med tanken på att det här är en c-uppsats och resultaten kan 



 14 

generaliseras till att beskriva hur träningsbeteende generellt påverkar attityderna till mat 
och ätande. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att aktiv träning som är relaterad till bantning kan 
predicera utveckling av ätproblem. Träning på ett motionscentrum predicerar inte 
störda attityder till mat och ätande i sig men kan orsaka känslor av missnöje med hur 
egen kropp upplevs om individen utsätts för jämförelserna med instruktörer som hon 
ser upp till. Uppåtriktade sociala jämförelserna görs, och hur individen lyckas i dem 
påverkar hennes känsla av egen värde. 
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Appendix A 
Bilaga 1. 
 

Enkäten om träningsvanor 
 

Det här är en undersökning om kost- och träninsvanor.  
  
Först skulle jag vilja ha några uppgifter om Dig själv. 
 
Jag är           ____ tjej  ____kille 
 
Jag är        ____ år 
 
Jag väger               ca____ kg   
 
Jag är                        ____ cm lång 
 
Jag tränar              ca____  gånger i veckan. 
 
Hur länge har du tränat? 
0-6 mån                         [ ] 
6-12 mån                       [ ] 
Över 12 mån                 [ ] 
 
1. Jag tränar mest på gym  
Stämmer inte alls    Stämmer helt och hållet  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
  
2. Jag tränar mest gruppträning (aerobics, spinning) 
Stämmer inte alls    Stämmer helt och hållet  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
  
3. Jag tränar mest ensam (t.ex. löpning) 
Stämmer inte alls    Stämmer helt och hållet  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
  
4. Jag jämför ofta mitt utseende med andras. 
Stämmer inte alls    Stämmer helt och hållet  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
 
Om du tränar mest ensam kan du gå direkt till fråga nr 12. 
 
5. Jag jämför mitt utseende med andras när jag tränar 
Stämmer inte alls    Stämmer helt och hållet  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
   
6. Jag jämför mitt utseende med instruktörernas utseende (personal trainer, aerobics/spinning instruktör) 
Stämmer inte alls    Stämmer helt och hållet  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
   
7. Jag är missnöjd med mitt utseende i jämförelse med instruktörernas utseende 
Stämmer inte alls    Stämmer helt och hållet  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
 
8. Hur instruktörerna ser ut påverkar på mina tankar om mitt eget utseende. 
 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
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9. Hur instruktörerna pratar om sitt utseende påverkar på mina tankar om mitt utseende. 
 Stämmer inte alls    Stämmer helt och hållet  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
 
10. Jag brukar fråga instruktörer om hjälp med hur man ska träna för att gå ner i vikt. 
Stämmer inte alls    Stämmer helt och hållet  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
 
11. Jag ser upp till instruktörerna. 
Stämmer inte alls    Stämmer helt och hållet  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
 
12. Jag tränar för att gå ner i vikt. 
Stämmer inte alls    Stämmer helt och hållet  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
 
13. Jag tränar för att det är bra för min hälsa. 
Stämmer inte alls    Stämmer helt och hållet    
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]                     [ ] 
 
 
 
14. Jag är nöjd/missnöjd med hur min kropp ser ut. 
Mycket nöjd      Ganska nöjd      Varken nöjd eller missnöjd      Ganska missnöjd     Mycket missnöjd         
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
15. Jag är nöjd/missnöjd med min vikt. 
Mycket nöjd      Ganska nöjd      Varken nöjd eller missnöjd      Ganska missnöjd     Mycket missnöjd    
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
 
 
Här finns några rader där Du kan skriva om Du vill tillägga eller meddela oss något. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2. 

Eating Attitudes Test 

Vad Du tycker om mat och ätande. 
 
De här frågorna handlar om mat och ätande. Det finns inte några svar som är rätt eller fel så försök att 
svara ärligt. Läs varje fråga noga och sätt ett X över det ord som beskriver dig bäst. Tack för hjälpen! 

 
1. Jag är rädd för att bli överviktig. 
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig  
 
2. Jag låter bli att äta när jag är hungrig. 
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig  
 
3. Jag tänker på mat nästan hela tiden. 
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig  
 
4. Jag har ätit mängder och känt att jag kanske inte kan sluta. 
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig  
 
5. Jag skär min mat i små bitar. 
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig  
 
6. Jag tänker på energimängden (kalorierna) i maten jag äter. 
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig  
7. Jag försöker låta bli mat som bröd, potatis och ris. 
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig  
 
8. Jag känner att andra vill att jag ska äta mer.  
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig  
 
9. Jag kräks när jag har ätit. 
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig  
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10. Jag känner mycket skuld när jag har ätit. 
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig  
 
11. Jag tänker mycket på att jag skulle vilja bli smalare. 
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig  
 
12. Jag tänker på att förbränna energi (kalorier) när jag tränar. 
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig  
 
13. Andra människor tycker att jag är för smal. 
 

 
Alltid Mycket ofta     Ofta Ibland Sällan Aldrig 


