
Ätstörning.



Bara unga 

kvinnor 

insjuknar

i ätstörning.

En ätstörning 
är lika med 

problem med 
ätandet.

Att vara väldigt smal eller under-viktig känne-tecknar en person som insjuknat i en ätstörning.

Vem som helst kan insjukna i en ätstörning, oberoende av ålder och kön.

Största delen 

av dem som 

insjuknat i en 

ätstörning är 

normal- eller 

överviktiga.

Att äta eller inte äta är ett symptom. 

Genom att reglera ätandet försöker 

den insjuknade hitta en lösning på sitt 

psykiska illamående eller sin otrygga 

livssituation. Det verkliga problemet 

sitter djupare än i själva ätandet.



De diagnostiska kriterierna för olika ätstörningar är trånga. I dem 

ryms endast en bråkdel av alla som har en ätstörning. Din sjukdom 

behöver inte fylla alla kriterier för en viss diagnos för att anses 

finnas eller vara allvarlig. Det väsentliga är att fokusera på vilken 

effekt symptomen har på ditt välmående och på din förmåga att 

fungera i vardagen.

Istället för diagnostiska kriterier kan vi tala om symptombilder. 

På basen av dem kan ätstörningarna delas in i tre olika huvudtyper.

Kraftig begränsning av ätandet

Kraftig begränsning av ätandet + förlorad kontroll + 

kompensationsbeteende (t.ex. självförvållat kräkande, 

ytterligare ökad begränsning av ätandet, ökad motion)

Okontrollerat ätande eller okontrollerade attacker av frosseri 

som väcker stor ångest.

Symptomen är alltid individuella



Ingen eller inget specifikt gör 

att du insjuknar i en ätstörning. 

Ingen väljer att bli sjuk, det är 

inte med flit eller av illvilja du 

har en ätstörning. I bakgrunden 

verkar många faktorer (gener, 

miljö, livshändelser). Det går 

ändå ofta att identifiera 

någon specifik händelse 

som utlöser sjukdomen    

(t.ex. osaklig kommen-

tar om din vikt eller 

skadligt prat om 

bantning). 

Ätstörningen är ingens fel



Ätstörningen är en sjukdom som inte vill bli upptäckt. Den driver 

dig till att hemlighålla och ljuga för omvärlden. Ätstörningen gör 

allt för att symptomen inte ska upptäckas. Ätstörningen får dig att 

känna att du inte är värd något och inte heller till-

räckligt sjuk för att förtjäna vård. Allt det här 

bidrar till att många som insjuknat i en 

ätstörning blir för länge ensamma 

med sin sjukdom.

”Undrar om hen har något 

problem?” Troligen! Kon

frontera hen genast när 

du känner oro. Du är 

den bästa personen 

att göra det.

”Undrar om hen har något problem?”



Våga söka hjälp

En ätstörning är en riktig sjuk-

dom, och du har full ständig rätt 

att söka och få hjälp. Ta kontakt 

med din egen arbets-, stu-

die- eller skolhälsovård. 

Eller du kan också ta 

kontakt med din 

egen hälsostation. 

Om det känns svårt 

att söka hjälp, kan 

du börja med att 

berätta om dina tan-

kar för någon bekant och 

trygg människa. 

Det kan kännas skrämmande 

att söka hjälp. Det kräver mod 

att be om hjälp och att ta emot 

hjälp eftersom du måste utma-

na ätstörningen. Det kan ta tid 

och du kan behöva stöd av 

dina nära för att hitta 

mod att söka hjälp. 

Det kan känn as 

frustrerande, men 

det lönar sig.

Vi finns till för att 

allt fler som insjuknat 

i en ätstörning ska våga 

utmana sjukdomen och söka 

hjälp. Bli inte ensam.



Det är alltid möjligt att bli helt 

frisk. Det finns inga hopplösa 

fall. Du är oftast ändå inte 

helt frisk även om kroppen har 

återhämtat sig och de synliga 

symptomen är borta. Det kan 

ta lång tid för psyket att åter-

hämta sig, till och med flera år. 

Du kan bli fullständigt frisk. Det 

betyder att du måste lära dig 

leva med ångest och besvärliga 

känslor som är en del av livet. 

När du stöter på de här jobbiga 

känslorna, måste du lära dig 

att leva och utstå dem, utan 

Du kan bli helt frisk från din ätstörning 
med rätt slags hjälp och stöd

att återgå till det till synes 

trygga ät störningsbeteendet. 

Du behöver inte, och det 

är inte heller meningen att 

du ska behöva vandra på 

tillfrisk nandets väg ensam. 

Ätstörnings förbundet, vår verk

samhet, finns till just för dig.



Kunskap, stöd och verksamhet

Vi accepterar och bemöter dig, som 

insjuknat i en ätstörning eller som 

kämpar med ditt förhållande till mat. 

Vi stöder dig, som är närstående till 

någon som insjuknat i en ätstörning, 

samt dig, som stöter på någon form av 

ätstörning i vardagen.

www.syomishairioliitto.fi

Ätstörningsförbundet i Finland rf

www.facebook.fi/syomishairioliitto

@syomishairioliitto

@syomishairio 

Funderar du ännu på något?

info@syomishairioliitto.fi, 

040 558 5265

Tack till Stiftelsen 7:de Mars Fonden för understöd som möjliggjorde 
framställningen av materialet.


