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Till dig
Det du har i handen är en broschyr för personer som har insjuknat i en 
ätstörning. Texten är skriven uttryckligen för dig som söker klarhet i din 
situation och som behöver stöd för att bli frisk. Det kan vara bra för dig 
att veta att ätstörningar är vanliga bland ungdomar och unga vuxna. Du 
är inte ensam fastän det kan kännas så.

Det viktiga är inte hur just din ätstörning tar sig uttryck. Det viktiga är 
att veta att det inte är du själv som har valt att bli sjuk. En ätstörning är 
inte bara en vikt- och utseendefråga och en extrem bantningsmetod. En 
ätstörning är en sjukdom. Du har rätt att söka hjälp och bli frisk.

I den här broschyren har vi samlat exempel på vanliga tankar och käns-
lor som ätstörningar kan ge upphov till. Avsikten är att uppmuntra dig 
att prata om din situation och att söka hjälp. Citaten i texten kan fung-
era som ett slags stöd och kan ge dig hopp på vägen till att bli helt frisk 
– den vägen kan ofta kännas lång.

Den här broschyren innehåller väldigt lite sakinformation om ätstör-
ningar, såsom diagnoser och information om olika vårdformer. I slutet 
av broschyren har vi dock samlat internetlänkar där du kan hitta mer 
information.

Man kan insjukna 
i en ätstörning i 

vilken ålder som helst. 
Andelen män och 
pojkar som insjuknar 

i ätstörningar 
uppskattas vara 

ca 10 %.

Det fnns 
oftast mer än en 

orsak till att insjukna i en 
ätstörning. Ätstörningen kan 
bero på psykiskt illamående, 
rädslor och känslomässiga 

konflikter som i sin tur kan bero 
på osäkerhet i olika livsskeden, 

traumatiska upplevelser 
eller konflikter i 

relationer.

En 
ätstörning 

är inte ett 
självvalt beteende. 
En ätstörning är 
en sjukdom som 

KAN OCH BÖR 
BEHANDLAS.

En 
vanlig 

missuppfattningär 
att ätstörningar alltid 

leder till undervikt. Bara 
en liten del av de personer 

som lider av en ätstörning är 
så magra att de medicinska 
kriterierna för undernäring 

uppfylls. De flesta är 
antingen normal- eller 

överviktiga.

En 
ätstörning drabbar 

både kroppen och 
psyket. Ätstörningar tar 
sig uttryck bl.a. i ett stört 
förhållningssätt till mat, 
vikt och motion och i en 

förvrängd uppfattning om 
en själv och den egna 

kroppen.

Det är 
viktigt att ta alla 

slags ätstörningar på allvar. 
Anorexi och bulimi är bäst 

kända, men atypiska ätstörningar, 
dvs ätstörningar  som inte fyller alla 

kriterierna för anorexi eller bulimi 
eftersom något centralt symptom fattas 

eller uppträder i lindrigare form, är 
mycket vanligare, t.ex. ortorexi och BED.

o
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o

I Måste klara av, måste orka, måste...

En ätstörning innebär regler och krav: hur mycket, när och vad du får 
äta, hur mycket du måste orka, göra och prestera för att duga. Mat och 
vila måste förtjänas. När man har en ätstörning räknas inte sådant läng-
re som människans grundbehov, utan får makt att defniera vem du är.

Det är lätt att fastna i ätstörningens regler och krav. Att bryta mot dem 
ger dig ångest, självanklagelser, känslor av misslyckande och rädsla för 
att tappa kontrollen. Då är det lättare att följa reglerna än att gå emot 
dem.  I takt med att ätstörningen utvecklas blir reglerna och kraven allt 
strängare. Tvångstankarna kring mat, ätande och motion börjar styra 
hela ditt liv.

Ditt sinne blir fyllt av jobbiga tankar som inte ger dig en stunds ro. Du 
planerar och schemalägger ätandet redan dagen innan. En liten rubb-
ning i planen förorsakar kaos. Ätstörningssymptomen såsom fasta, het-
sätning, kräkning eller tvångsmässigt motionerande ger en stunds lätt-
nad i ditt inre kaos av krav och förbud. Men de skapar samtidigt en ond 
cirkel som håller dig fången i ätstörningen.

>>All min koncentration 
går åt till att planera mitt 
ätande. Vad jag skall äta till 
frukost och under dagen, vad 
får jag äta för godis, skall 
jag äta alls? Tankarna på mat 
förföljer mig överallt, till och 
med på natten finns de där i 
mina mardrömmar.>>

>>Idag började ja
g ett nytt 

liv... igen. Jag ko
m så långt 

som till en hälsosam
 fru-

kost, men jag kunde int
e 

hålla mig. Jag gick till b
u-

tiken för att ha
ndla mera 

mat, köpte glass 
och så gick 

det som det gick. Och ja
g 

planerar att bör
ja om igen 

imorgon, alltså att
 klara av 

att äta normalt, att sluta 

frossa och kast
a upp...>>

>>Jag 
är trött på att 

alltid känna tvång att röra 
på mig innan jag kan tillåta mig 

själv att äta. Jag vet inte hur mycket 
motion som är tillräckligt, det känns 

som om ingenting räcker. Hur skall jag 
klara av ångesten som kommer när 
jag av någon orsak inte orkar eller 

kan motionera?>>

{  AT T  H A M N A  I  E N  O N D  C I R K E L  }
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II Hur blev det så här?

Ätstörningssymptomen börjar ofta i samband med svårigheter eller för-
ändringar i livet. Det kan handla om vilka slags svårigheter som helst, 
till exempel ensamhet, mobbning, att förlora någon som står en nära, 
föräldrars skilsmässa eller att bli utsatt för våld, men också svårighe-
ter i olika utvecklingsskeden (förändringar i kroppen, självständighet, 
sexualitet m.m.). Det väsentliga är inte själva situationen utan hur man 
upplever den.

Orsakerna till att en del personer insjuknar i en ätstörning medan andra 
inte gör det beror på individuella skillnader. Vi har alla en egen genetisk 
bakgrund, personlighet och livshistoria, och detta gör att vissa personer 
är i riskgruppen just för ätstörningar.

Ofta märker man inte själv när ätstörningen börjar, eftersom sympto-
men småningom övergår i själva sjukdomen. Det kan ta en lång tid att 
inse att ätstörningen och dess konsekvenser (t.ex. trötthet, nedstämd-
het, sömnsvårigheter och frusenhet) hör ihop. När man väl insett sam-
bandet är det fortfarande svårt att erkänna för sig själv och andra att 
man lider av en ätstörning. Ofta tänker den insjuknade att det går att 
klara av situationen på egen hand och låter bli att be om hjälp.

{  O R S A K E R  T I L L  ÄT S T Ö R N I N G A R  }

>>Jag kommer ihåg hur jag började sjunka djupare 
och djupare in i min sjukdom; jag spann ett nät av 
hemlighetsmakeri omkring 
mig och gjorde allt jag 
kunde för att ingen skulle 
märka något. 
Att jag blev sjuk var ett resultat av många olika 
negativa händelser, ett rop på hjälp som ingen 
riktigt kunde uppfatta i tid.>>

>> Jag blev sjuk för att jag är en person som reagerar starkt på vissa saker. 
Dessutom hände saker i mitt liv som jag inte klarade av att bearbeta. Bant-
ningen satte igång en ond cirkel som jag inte kunde sätta stopp för. Å andra 
sidan känns det som om ätstörningen var ett slags överlevnadstaktik (om än 
en ganska dålig sådan) som jag behövde för att klara av en svår situation. >>
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III Jag försöker vara som alla andra

En ätstörning berövar livet all glädje och allt välbefnnande. Tankarna 
snurrar runt i en värld där allt bestäms av ätstörningen, och det är svårt 
att tänka sig att någon skulle kunna förstå vad man går igenom. Man 
skäms över sitt eget beteende och det leder till att man gör saker i smyg 
och känner sig alltmer isolerad och ensam. Man jämför sig hela tiden 
med andra och vad andra gör. Själv är man aldrig lika bra och gör aldrig 
tillräckligt. Utåt sett kan man verka stark och kompetent men inom-
bords är allt bara mörker och osäkerhet.

>> Jag spelar teater för alla 
– jag är den där pigga Anna 
som alla tycker om. Jag 
började studera nu på hösten 

och ingen i min grupp 
har en aning om mitt 

problem. Istället 
har jag skapat en 
bild av en sportig 
ung tjej som 
äter så himla 
hälsosamt. >>

>> Jag försöker vara som alla andra. 
Jag pratar, jag ler och skrat-
tar, jag flänger hit och dit, 
jag tröttnar, jag stiger 
upp igen och fortsät-
ter. Ingen ser det 
svarta hålet i mitt 
inre. Det äter upp mig 
inifrån och jag kommer 
inte ihåg vad lycka är, 
jag kommer inte ihåg hur 
det är att må bra. >>

~~11

{  AT T  B L I  U TA N F Ö R  }

o
>>Jag är ung och jag 

lever inte. Jag bara fy-
ter iväg  med dagarna, 
veckorna, månaderna, 
årstiderna och åren.>>
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>> 

Jag vet att 

det här låter dumt, 

men jag tänker så att 

när min vikt gått ned till-

räckligt så kanske jag vågar 

be om hjälp... Jag är rädd 

att de inte tar mig på 

allvar när jag är nor-

malviktig. 

>>

{  AT T  S Ö K A  H J Ä L P  }

IV Äntligen erkänner jag att jag mår dåligt

Det första viktiga steget i att söka hjälp är att berätta för någon om de 
tankar du har. Sök upp någon du kan lita på: någon i familjen, en vän, en 
tränare, en professionell stödperson... Om du känner att det är svårt för 
dig att börja berätta, kan du ta med dig det här materialet* och låta den 
du pratar med läsa det.

Att söka vård för en ätstörning sker på precis samma sätt som då det 
gäller andra sjukdomar – genom skol-, studerande- eller arbetshälsovår-
den, via hälsocentralen eller en privatläkare. Om du känner att du inte 
klarar det själv kan du be någon du litar på hjälpa dig att boka en tid.

Det kräver mod att prata om sin situation. Det kan löna sig att skriva 
upp på förhand vad du vill berätta och de frågor du vill ha svar på. Det 
är viktigt att du beskriver din situation så detaljerat som möjligt, även 
om du skäms över något. En hälsovårdare eller läkare kan bedöma ditt 
fysiska mående, men de kan inte läsa dina tankar. Det är också viktigt 
att komma ihåg att man inte behöver vara underviktig för att få hjälp – 
förändringar i vikten kan vara ett möjligt symptom på ätstörningen men 
gäller inte alla.

När man har en ätstörning är det vanligt att i början inte alls känna sig 
sjuk eller i behov av hjälp – det är ofta närstående som först blir oroliga. 
Det kan hända att man erbjudit dig hjälp men att du inte tagit emot den. 
Det betyder inte att du inte kan söka hjälp nu när du själv upplever att 
du behöver den. Ätstörningssymptomen kan också förändras med tiden, 
och det är viktigt att du vågar berätta om förändringar för din läkare.    

~12~

*)se listan på s. 22

>>De 
största hindren för 

att söka hjälp för mig var 
skammen och en ovilja att er-

känna att jag kunde vara svag. Jag 
kände mig hela tiden som om jag var 

den enda i världen som hade den 
här typen av problem och jag 
var rädd att läkaren skulle 

skratta åt mig.>>
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{  AT T  S K A PA  F Ö R Ä N D R I N G  }

V Ett litet steg i taget. Det blir nog bra

Att ha en ätstörning är som att springa i ett ekorrhjul, blint och på högre 
och högre varv. Du vet att det inte gör någon skillnad hur fort du klarar 
av att springa – det kommer aldrig att vara tillräckligt fort.

Att stanna upp, att du själv eller någon annan ger dig tillåtelse att stan-
na upp, gör att du kan se vad som pågår. Det är ångestfyllt, men det 
skapar en andningspaus där du kan omvärdera situationen: vem var det 
egentligen som ville att det skulle vara så här, jag eller ätstörningen? 
Att stanna upp ger dig en möjlighet att välja något annat, om så bara 
en gång. Och så en gång till och kanske en tredje gång. Små steg i taget.

 
>>Igår åt jag en jordgubbsglass till efter-
rätt fast jag inte hade planerat att göra 
det. Efteråt fick jag ångest och hetsät-
ningstankar. Men för en gångs skull 
kunde jag genom att tänka förnuftigt få 
stopp på tankarna. Och jag åt ändå snällt 
mitt mellanmål före träningarna, fast jag 
funderade på att lämna bort det på grund 
av glassen. En liten seger.>>

>>Idag 

tänker jag 

hålla mig “på det 

torra”. Jag är r
ädd för 

att äta morgonmål för de 

senaste dagarn
a har jag 

spytt efteråt.
 Men den 

här gången tän
ker jag 

försöka klara 

det.>>

>>Jag vågade dricka apel-

sinsaft till frukosten! Yes! 

Det låter helt galet, men 

saft har varit på min lista 

för förbjudna saker i flera 

år.>>

>>Jag har 
rätt att 
vara trött. 
Amen.>>

>> 41 dagar sedan jag 
kastade upp sist! Och igår 
slängde jag ut vågen! Jag 
vill P-Å- R-I-K-T-I-G-T 
bli frisk. Ett litet steg i 
taget - det blir nog bra.>>

>>De största 
hindren för att 
söka hjälp för 
mig var skam 
och en ovilja 
att erkänna 
att jag kunde 
vara svag. Jag 
kände mig hela 
tiden som om 
jag var den 
enda i världen 
som kunde vara 
sådan här och 
jag var rädd 
att läkaren 
skulle skratta åt 
mig.>>
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VI Vad är jag egentligen rädd för?

Det känns svårt och skrämmande att göra förändringar. I svåra stunder 
kan det kännas lättare att ge upp och falla tillbaka i de gamla spåren. 
Att misslyckas hör till själva tillfrisknandet. Det är svårt att tänka sig ett 
liv utan ätstörningen; en framtid utan den kan kännas som ett okontrol-
lerat kaos eller ett tomrum som man inte vet hur man ska fylla. Det hör 
också till tillfrisknandet att hitta nytt innehåll i livet: hur tomrummet 
blir en möjlighet istället för ett hot - en plats som man får fylla med så-
dant som man själv tycker om och som känns viktigt.

Att bli frisk från en ätstörning innebär en läkningsprocess på många 
plan. Det fysiska tillfrisknandet är viktigt, men det psykiska arbetet krä-
ver mer tid. Att lämna symptomen bakom sig väcker känslor och min-
nen som ätstörningen hjälpte att förtränga. 

Att bli bättre och så småningom tillfriskna förutsätter att du lär dig nya 
sätt att handskas med negativa känslor och stress. Att erkänna din svag-
het och att kunna visa andra att du behöver deras hjälp för att bli frisk 
är tecken på mod och en viktig del av tillfrisknandet. Att bli frisk är inte 
något du  presterar. Du behöver lära dig att stå ut med livets och män-
niskans ofullständighet och utveckla ett mer förlåtande och ödmjukt 
förhållningssätt mot dig själv.

{  AT T  B L I  F R I S K  }

>> Med 100 % säkerhet kommer jag hela tiden att lida mer, hata mig själv 

mer, bli mer och mer rädd och trött... Varför kämpar jag ändå emot att bli 

frisk? Vågar jag inte vara lycklig? Är jag rädd för ansvaret som kommer 

med att vara frisk? Är jag rädd för att misslyckas och inte klara av att 

försöka igen? Är jag rädd för att bli frisk och märka att jag ändå inte är 

lycklig? >>

>>Det avgörande steget måste vid något tillfälle tas, men viljan att bli frisk 
måste komma inifrån. Du måste leva för din egen skull.  Du kan inte uppnå 
något om du inte vågar ta risker. Bra dagar kommer inte utan dåliga 
dagar.>>

>>Anorexin blev bulimi och så blev jag småningom frisk. Det känns som om 
ätstörningen var en del av den resa som gjorde mig till den jag är. Jag är 
inte längre den samma – det känns som om jag är en ny människa. Därför 
är jag inte heller orolig för att ätstörningen ska komma tillbaka.>>

>>Kam-
ratstödet och 

vetskapen om att an-
dra har blivit helt friska 

har gett mig hopp och 
en tro på något 

bättre.>>
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{  D U  K A N  }

~19

P.S.
P.S. Du kunde vara glad – 
till och med lycklig!  

>> Jag vill bli frisk så att:

•	 jag kan dansa igen

•	 jag kan älska

•	 min kropp inte behöver 
lida mer

•	 jag klarar av att vara 
ärlig mot mig själv och 
andra

•	 jag kan vara ett exem-
pel på att man kan bli 
frisk från en ätstörning

•	 jag kan kämpa emot 
idiotiska skönhetsideal

•	 jag kan känna mig   
underbar och tillräcklig 
just sådan som jag är

•	 jag kan vara lycklig, 
glad – mig själv >>

 >> Jag vill höra till de människor,        

Till dem som badar bastu på lördag, 
som skrattar åt vitsar, som 

tycker om att åka metro, som 
blir fåniga av att titta på 
gulliga djurbebisar, som kra-
mar sina kompisar, njuter av 
att rita, tycker om färg-

granna saker, hänger omkring 
hemma i mjukisbyxor, snickrar 

och hugger ved på stugan, leker 
med sina barn, går på cirkus med sina 

vänner och är nyfiken på världen. Jag vill göra allt som inte 
har en diagnos, som inte kräver medicinering och som inte 
handlar om olika vårdformer. >> 

SOM VÅGAR LEVA!

>>Jag 
vill känna mig 

förväntansfull när 
jag stiger upp på morgo-
nen, istället för att vänta 

på att ännu en olyck-
lig dag ska vara 

över.>> 
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Ätstörningsförbundet i Finland rf – stöd och info

Ätstörningsförbundet grundades år 2004 och är en nationell organisa-
tion som representerar personer som insjuknat i en ätstörning och 
deras närstående. Organisationens syfte är att samla och sprida samt 
förbättra kunskap om ätstörningar. Vår uppgift är att stöda de lokala 
medlemsföreningarna, att arbeta för bättre vård och rehabilitering 
för personer som insjuknat i en ätstörning och att övervaka organisa-
tionsmedlemmarnas rättigheter. Organisationens medlemsföreningar 
ansvarar i sin tur för den lokala verksamheten, bl.a. kamratstöd.

Organisationens nätsidor (www.syomishairioliitto.f) innehåller in-
formation om ätstörningar, om organisationens och medlemsfören-
ingarnas verksamhet och om kamratstöd. På nätsidorna fnns också 
diskussionsgrupper både för personer som lider av ätstörningar och för 
deras närstående, samt information om kamratstödsgrupper runt om 
i landet och om möjligheten till kamratstöd via e-post. Via organisatio-
nens nätsidor kan man också bli medlem i de lokala medlemsförening-
arna. Organisationen har en Facebook-sida samt en sida som riktar sig 
speciellt till ungdomar: www.nettisyli.f

Kontaktuppgifter för centralkontoret för Ätstörningsförbundet                
i Finland rf: Tel. (02) 251 9716 och info@syomishairioliitto.f
Kontaktuppgifterna för de lokala medlemsföreningarnas kontor fnns 
på organisationens nätsidor.

Ätstörningsförbundet i Finland rf:s 
RåDgivNiNgStELEFON (02) 251 9207

www.syomishairioliitto.fi/svenska/atstorningarna/
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Kom ihåg att du måste vara ärlig 
för att kunna få hjälp.

Det är inte lätt att tala om svåra saker, men det är nödvändigt. Var modig och öppen, för det 
är bara så du får just den hjälp du behöver. Vi har gjort en lista för att hjälpa dig att berätta 
om de ätstörningssymptom just du har. Du kan kryssa för de meningar som stämmer in på 
din situation och sedan gå igenom dem tillsammans med till exempel en hälsovårdare eller 
någon annan i din närhet.

Följande meningar om ätande passar in på mig:

{   } jag försöker äta så lite och så sällan som möjligt

{   } jag äter inte, trots att jag är hungrig

{   } jag äter bara vissa sorters mat

{   } jag är utan mat i flera timmar och äter sedan plötsligt stora mängder

{   } jag äter så mycket att jag blir illamående

{   } jag kastar upp efter att ha ätit

{   } annat:

Jag har haft följande tankar:

{   } jag tänker hela tiden på mat fastän jag inte skulle vilja göra det

{   } jag upplever att jag är fet

{   } jag tror inte att någon skulle kunna älska mig

{   } om jag blir smalare blir jag lyckligare

{   } jag är värdelös

{   } jag orkar inte leva

{   } annat:

Annat som passar in på mig:

{   } jag motionerar fast jag inte har lust

{   } jag får ångest om jag inte motionerar som jag har planerat

{   } jag sover dåligt

{   } jag har hemligheter för mina närmaste

{   } jag har börjat ljuga

{   } jag väger mig varje dag

{   } jag belönar mig själv om jag går ner i vikt

{   } annat:

o
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