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Abstrakt
De senaste åren har ätstörningar blivit ett hett samtalsämne inom klättringen men väldigt lite
forskning har gjorts, den forskning som finns visar på oroväckande nivåer av ätstörningar
bland klättrare. Den här studien har syftet att belysa hur klättring som idrott och social
företeelse påverkar personer med ätstörningar. Metoden som används för att uppnå syftet är
narrativ studie vilken faller inom interpretivismen som vetenskapligt paradigm. Sex intervjuer
har genomförts med fyra kvinnliga och två manliga klättrare som haft olika ätstörda
beteenden när de varit aktiva i klättringen. En narrativ tematisk analys gjordes på intervjuerna
för att hitta övergripande teman i deras berättelser. Studien visar att det finns olika narrativ i
klättringen som en person med en ätstörning kan använda för att övertala sig själv och andra
att hens beteende är rättfärdigat, det sker alltså en normalisering av ätstörningar i klättringen
där den ätstörda är en aktiv agent som driver på normaliseringen. Ett exempel kan vara att den
ätstörda ser många smala klättrare som är duktiga, utav det kan personen skapa ett narrativ för
sin kropp och klättringen där det är rättfärdigat att vara ohälsosamt smal. Ett annat resultat
från studien är att respondenterna fick bekräftelse på att deras viktnedgång var rätt väg att gå
genom klättringen, dels att resultaten kortsiktigt förbättrades och dels genom positiv feedback
från andra klättrare. Den här bekräftelsen som klättrarna får har drivit på ätstörningen.

Abstract
The last few years eating disorders have become a hot topic in the world of climbing,
however very little research has been done. The available research shows alarming levels of
eating disorders amongst climbers. This study has the purpose of highlighting climbing’s
impact as a social phenomenon and as a sport on people with an eating disorder. The method
utilized to achieve this purpose is a narrative inquiry which implies an interpretive research
paradigm. Six interviews were carried out with four female and two male respondents who
had different eating disorder problems while being active in climbing. A narrative thematic
analysis was performed to find overarching themes within their stories. The study shows that
there are different narratives in climbing that a person with an eating disorder can utilize to
convince oneself and others that their behaviour is justified, through this there is a
normalization of eating disorders in climbing where the person with an eating disorder is an
active agent that drives the normalization. One example of this could be when a climber with
an eating disorder sees other climbers that are skinny and yet climb at a high level, from this
the person might create a narrative for their body and their climbing where it is justified to be
unhealthily skinny. Another result from the study is that the respondents got confirmation
from their climbing that their weight loss was the way to go within climbing, they had both
seen short term positive effects to their results in climbing and also received positive feedback
from their climbing friends. This confirmation the respondents received from climbing
accelerated or maintained their eating disorders.

Nyckelord
Klättring, narrativ, ätstörning
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1 Inledning

Idrotten framställs i mångt och mycket som en ledande institution för folkhälsan, idrottande

och fysisk aktivitet har många olika positiva fysiska och psykiska effekter, förbättrad motorik,

minskad risk för fetma och starkare skelett är exempel på fysiska hälsoeffekter (Malm &

Isaksson, 2017). Att vara fysiskt aktiv verkar även positivt för den psykiska hälsan och

idrottande personer har 20 till 30 procent mindre risk att drabbas av depression (Malm &

Isaksson, 2017). Barn och ungdomar som haft en positiv upplevelse av idrotten har i större

utsträckning utvecklat ett livslångt intresse för träning och hälsa men negativa sidor av

idrotten som tidig specialisering kan leda till negativa hälsoeffekter (Malm & Isaksson, 2017).

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna uppmärksammar ätstörningar som ett

problemområde i idrotten och att idrottare i vissa specifika idrotter samt idrottare på elitnivå

löper större risk att drabbas av ätstörningar (SISU förlag, u.å.). Forskningen visar att det är

främst i idrotter som på olika sätt premierar en lätt eller slank kropp som problemen finns och

att kvinnor i högre utsträckning än män utvecklar ätstörningar. Exempelvis i en norsk studie

har 20 procent av de kvinnliga elitidrottarna utvecklat ätstörningar jämfört med åtta procent

av de manliga (Sundgot-Borgen & Torstveit, 2004), de värst drabbade idrotterna är de

estetiska, exempelvis gymnastik eller konståkning där uppemot 42 procent av kvinnorna

drabbas av en ätstörning men även uthållighetsidrottare visar på förhöjd risk för ätstörning

(Sundgot-Borgen & Torstveit, 2004). I en spansk studie uppgår risken för att utveckla en

ätstörning till fem gånger större för idrottande kvinnor jämfört med en kontrollgrupp (Toro et

al., 2005). Gällande den kvantitativa forskning som gjorts på ätstörningar i idrotten har

resultaten varierat stort och det kan antas bero på skillnader i metodologi, klassificeringar och

skillnader mellan olika länder (Teixidor-Batlle, Ventura & Andrés, 2021). Exempelvis i en

senare studie från Spanien har bara 7,6 procent av kvinnorna ätstörningssymptom och 2,5

procent av männen (Teixidor-Batlle, Ventura & Andrés, 2021) och i en finsk studie har 18

procent av deltagarna ätstörningssymptom (Ravi et al., 2021) vilket är jämförbart med

Sundgot-Borgen och Torstveits (2004) resultat men att i den finska studien fanns ingen

skillnad mellan elitidrottare och icke-elitidrottare (Ravi et al., 2021).
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1.1 Ätstörningar i klättringen

En idrott som faller inom den här kategorin för idrotter som premierar smala och framför allt

lätta kroppar är klättring. Klättringen och dess community har de senaste åren fått ta del av

flertalet berättelser från framstående klättrares problem med ätstörning. Flera klättrare som

anses vara pionjärer i sporten har haft ätstörningar under sin karriär och vittnar i

dokumentären Light (Caroline Treadway, 2021) om hur deras ätstörning drevs på av dels

framgången i klättring och dels av skeva ideal för den “normala” klättraren och vilken kropp

en klättrare förväntas ha. Ett exempel är Kai Lightner som var en av de mest lovande

klättrarna i USA med flera VM-titlar för juniorer. Kai hade tidigt blivit tillsagd att för att

lyckas i klättring måste man vara lätt och liten, i stället var Kai ovanligt lång och kraftigt

byggd, han såg tidigt viktnedgång som vägen till framgång men som för många andra unga

idrottare ledde det till en ätstörning och när det var som värst var hans lever nära att sluta

fungera (Lightner, 2020). Ett annat oroväckande exempel från klättringens kultur är ett

påstående om gatukonst vid en populär klätterdestination i Thailand med texten Tonsai

tummy: Get that lean Tonsai look! Climb harder through rapid weight loss! vilket då syftar

till att klättrare som kommer till Tonsai i Thailand dricker vatten från kranen tidigt på resan

för att få magsjuka och gå ner i vikt (Wickes, 2020). Redan själva klättringens essens klargör

att det är en idrott som premierar lätta kroppar, klättring ses ofta som en kamp mellan

människan och gravitationen i strävan efter att klättra upp för allt svårare väggar, vare sig de

är naturliga eller artificiella. Det är med andra ord inte någon större överraskning att just

klättringen brottas med de här problemen. Klättring som idrott och fenomen växer och

utvecklas väldigt fort, från att nyligen blivit inkluderat som en OS-gren för första gången till

boomen av klättergym och klättring som träningsform. Det är en utveckling som är svår att

förutse och i den behöver ätstörningar förstås bättre för att kunna erbjuda säkra miljöer för

framtidens klättrare.

Forskningsläget inom klättringen är tyvärr väldigt begränsad. Studien Prevalence of

Disordered Eating Amongst International Sport Lead Rock Climbers (Joubert, Gonzalez &

Larson, 2020) är i nuläget den enda studien som specifikt studerat stört ätbeteende bland

klättrare och studien har sin utgångspunkt i realismen med syftet att undersöka prevalensen av

stört ätbeteende bland klättrare samt undersöka samband mellan förmåga och stört ätbeteende.
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De som räknades som ätstörda i studien hade ett ätstört beteende, alltså behövde de inte vara

diagnostiserade, i stället svarade deltagarna på frågor i ett verktyg som heter EAT-26 för att

avgöra ifall de visade symptom på ett ätstört beteende (Joubert, Gonzalez & Larson, 2020).

Studien visar att klättrare har en hög risk för att drabbas av stört ätbeteende. Medan män inte

visar någon avsevärt upphöjd risk, endast 6,3 procent hade ett stört ätbeteende så var det desto

värre för kvinnor, totalt var det 16,5 procent som hade stört ätbeteende, bland kvinnor på

avancerad nivå var prevalensen 21,7 procent och för kvinnor på elitnivå hela 45 procent

(Joubert, Gonzalez & Larson, 2020). Eftersom resultat i tidigare studier har varierat och

många olika mätinstrument använts är det svårt att göra jämförelser, i stället räcker det att

konstatera att det finns en problematik och att det därför behövs mer kunskap om ätstörningar

i klättring.
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2 Syfte

Den här studien utforskar ätstörningar i klättringen med syftet att belysa hur klättring som

idrott och social företeelse påverkar dels personer med ätstörningar som klättrar och dels

personer som utvecklar ätstörningar från klättringen. I studien introduceras sex klättrare med

en bakgrund av ätstörningsproblematik som med hjälp av en narrativ studie berättat om sina

upplevelser.

För att utveckla syftet har tre forskningsfrågor ställts.

1. Hur påverkas klättrare med en ätstörning av normer kring mat, utseende och träning

som finns i klättringen och i samhället i stort?

2. Hur upplever klättrare med en ätstörning den sociala kontexten i klättringen?

3. Hur påverkar klättrares identitet och identitetssökande till att utveckla eller bibehålla

en ätstörning?

3 Avgränsningar för studien

I det här kapitlet diskuteras hur begreppet ätstörning förstås i studien och vilka implikationer

det har för studiens urval. Dessutom ges en definition av klättring och vad studien syftar till

med det och vilka som inräknas till begreppet “klättrare”.

3.1 Ätstörning

Medicinskt begränsas ofta ätstörningar till två huvudsakliga diagnoser, Anorexia Nervosa

(AN) och Bulimi Nervosa (BN). Diagnoserna har specifika kriterier som patienten behöver

uppfylla för att kunna diagnosticeras, dessa kan både vara fysiologiska och psykologiska.

Exempelvis för AN behöver det ske en viktnedgång och patienten behöver vara underviktig.

Andra kriterier som är mer psykologiska är att kroppsvikten eller kroppsformen felvärderas
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och att det finns en rädsla för att gå upp i vikt (Wallin, Sandeberg, Nilsson & Linne, 2015).

Om en person som upplever en ätstörning inte når upp till dessa kriterier, exempelvis inte har

ett tvångsmässigt kompensatoriskt beteende tillräckligt ofta för att diagnosticeras med BN kan

patienten få diagnosen UNS vilket är en ospecificerad ätstörning. Att diagnostisera

ätstörningar är från en vetenskapsteoretisk vinkel starkt kopplat till realism och objektivism,

att det finns ett objektivt sätt att förstå ätstörningar. I den interpretivistiska forskningen kring

ätstörningar är det dock ovanligt att helt förlita sig på medicinska diagnoser för att avgöra

vem som har en ätstörning. I stället spelar den subjektiva verkligheten större roll och därmed

är det tillräckligt att en person själv uppger ett ätstört beteende, exempelvis att uppleva en

oförmåga att bibehålla en önskvärd vikt och det är även den avgränsning som kommer att

gälla för rådande studie.

3.2 Klättring

Klättring förstås i den här studien utifrån ett brett perspektiv, över världen sker lite olika

indelningar för de olika disciplinerna i klättring eftersom de kan vara olika varandra. I Sverige

samlas all klättring under ett förbund, Svenska klätterförbundet och där ingår både

utomhusklättring och inomhusklättring. I utomhusklättringen finns en tydlig distinktion

mellan alpinism och klippklättring, exempelvis sportklättring, bouldering eller tradklättring.

Inomhusklättringen domineras av en kommersiell sida där privata klättergym främst inriktar

sig till träning och rekreation och tävlingsklättring i regi av föreningar och framför allt

elitklättringen är i minoritet. Dessa olika discipliner har helt olika krav vad gäller styrka,

uthållighet, kunskap, mental styrka och risktagande vilket är viktigt att förstå för studien,

klättrare kan ha väldigt skilda mål och drivkrafter bakom sitt utövande. I den här studien

inkluderas alla delar av klättringen.
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4 Tidigare forskning

I det här kapitlet presenteras den forskning som bedrivits kring ätstörningar i idrotten,

eftersom den här studien har interpretivism som metodologisk utgångspunkt så kommer det

även i den tidigare forskning som presenteras här vara ett fokus på interpretivistisk forskning.

Studierna presenteras en i taget i separata stycken och sorteras utifrån kategorierna

relationella krafter, sociala och kulturella krafter samt identitet som drivkraft. Avslutande förs

en diskussion kring det rådande forskningsläget och hur studien ämnar bidra till

forskningsläget.

4.1 Relationella krafter

Anthony Papathomas, Brett Smith och David Lavallee har i studien Family Experiences of

Living with an Eating Disorder: A Narrative Analysis (2015) använt sig av en narrativ metod

för att studera ätstörningar utifrån en familjs perspektiv och syftet är att studera vilken roll

narrativ har i familjens upplevelser av ett liv med en dotter som har en ätstörning. Med

narrativ menas här främst hur familjen påverkas av och skapar narrativ kring sjukdomen och

vad som förväntas av dottern. Intervjuerna för studien var av narrativ typ, det innebär att de

var i det stora hela ledda av respondenten och frågorna var öppna med en underförstådd

förståelse mellan forskare och respondent att intervjuerna borde handla om ätstörning och

familjens relation. Forskaren genomförde 3 omgångar med intervjuer, alltså totalt 9 intervjuer

med mamman, pappan och dottern. Dottern i studien var triathlet och kombinerade detta med

universitetsstudier, hennes liv var i mångt och mycket ett eftersträvansvärt liv och föräldrarna,

speciellt pappan såg dottern som framgångsrik och trygg, hon hade vänner och höll på med en

sport hon brann för. Ätstörningen kan ses som ett narrativt avbrott eftersom det ställer allting

på ända, både för dottern och föräldrarna. Därefter följer ett narrativ som domineras av

strävan efter tillfrisknande, här skiljer sig pappans och dotterns narrativ åt, pappan ser
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ätstörningen mer eller mindre som en idrottsskada som ska rehabiliteras medan dotterns

narrativ är oklart och utan en tydlig riktning. När dottern inte tillfrisknar uppstår en situation

där föräldrarna börjar tappa tålamodet och tvivlar på dotterns vilja och engagemang, deras

narrativ har alltså återigen fått ett avbrott vilket leder till en konflikt. För att studera

ätstörningar för klättrare blir det alltså viktigt att se till vilka narrativ kring ätstörningen och

vad det innebär att vara klättrare som anammats av dels klättraren men också av viktiga

personer i klättrarens närhet. För den rådande studien blir det även viktigt att se till

förändringar i narrativ över tid och hur ätstörningen påverkar olika uppfattningar om livet.

I studien Slim Bodies, Eating Disorders and the Coach-Athlete Relationship (Jones,

Glintmeyer & McKenzie, 2005) utforskar forskarna den före detta elitsimmaren “Annes”

upplevelser kring ätstörningar. I fokus ligger relationen mellan tränare och atlet och hur

tränaren påverkar identitetsskapande hos Anne. Identitet förstås i studien som dynamiskt, med

detta menas att identiteten är beroende av kontext och interagerande med andra människor.

Studien använder sig av interpretivistisk biografi vilket kan förstås som en livsberättelse som

är grundad i subjektiva konstruktioner av jaget, andra personer samt världen runt omkring.

Det subjektiva skapas inte enbart inom individen utan en biografi påverkas och skapas även

av de sociala och kulturella kontexter subjektet omges av. Studien bestod utav tre intervjuer, i

stället för vanliga intervjufrågor presenterades olika teman som respondenten sedan fick

berätta fritt från. Anne var tidigt framgångsrik i simning vilket bidrog till skapandet av en

väldigt stark idrottsidentitet. Kopplat till den här identiteten var en stor del av hennes

självförtroende eftersom idrottsliga resultat varit en stor del av att bygga hennes

självförtroende. Annes tränare blir därför en viktig del av hennes identitetsskapande eftersom

det är han som ger förutsättningar för att fortsätta utvecklas som simmare, det finns alltså en

implicit maktrelation mellan Anne och tränaren eftersom hon står i beroendeförhållande till

honom. Anne kopplar även en del av sin idrottsidentitet till tränarens komplimanger, på

samma sätt som tävlingsresultat fungerar. När sedan tränaren berättar att Anne behöver gå ner

i vikt för att fortsätta utvecklas kastas hennes värld omkull, hennes kropp är inte längre stark

utan ett hinder som behöver överkommas. Det blir alltså viktigt att förstå relationer och

maktpositioner som en klättrare kan befinna sig i, det kan vara en tränare eller kanske en

klätterpartner som medvetet eller omedvetet påverkar en klättrares identitetsskapande och sätt

att bygga mening och narrativ kring sin klättring.
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4.2 Sociala och kulturella narrativ

Dana Voelker och Justine Reel (2020) har i studien “It’s Just a Lot Different Being Male Than

Female in the Sport”: An Exploration of the Gendered Culture Around Body Pressures in

Competitive Figure Skating tagit en lite annorlunda approach för att studera kroppshets och

hur kön påverkar konstruktionen av fysiska krav i konståkning. Studien använder en

socialkonstruktivistisk analysmetod och intervjuer har gjorts med 13 manliga konståkare med

det initiala syftet att studera kroppshets för män i konståkning men intervjuerna tog en

oväntad vändning när männen i stället föredrog att diskutera kvinnliga konståkares situation.

Därför har studien syftet att undersöka hur kvinnliga konståkare utsätts för kroppshets utifrån

ett manligt perspektiv. Trots att konståkning utövas på samma sätt för män och kvinnor är

ideal för kropp och prestation olika, kvinnliga konståkare förväntas vara smala och graciösa

och manliga konståkare förväntas vara kraftfulla, männen i studien upplever att det läggs

större vikt på utseende och kroppsform för kvinnor än män. En annan del av vikthetsen som

de kvinnliga åkarna utsattes för var kopplad till kläderna vilket går tillbaka till ett ökat fokus

på estetik och kroppsform för kvinnliga åkare, dels att det är åtsittande och dels att utseendet

blir en del av bedömningen för tjejer. Kroppen upplevs som starkt kopplad till prestation, i

stället för att träna och bli skickligare är ofta lösningen att ändra på kroppen, för killar innebär

det ofta att bli starkare medan tjejer på grund av könsskillnader i stället bör satsa på att bli

lättare. Dessa skillnader som de manliga konståkarna observerat påverkas starkt av mer

generella manliga och kvinnliga ideal i samhället, Voelker och Reel (2020) pekar på sociala

konstruktioner om mäns upphöjda position i samhället, att den manliga kroppen och dess

funktioner ses som idealet och kvinnans kropp och funktioner blir därmed defekta och en

sämre version av mannens. Studien visar även på en alarmerande normalisering av

ätstörningar, respondenterna upplever det som normalt att uppvisa ätstörningsbeteende eller

vara undernärd, det är en del av konståkningen. Det finns en mängd sociala konstruktioner om

vad det innebär att vara man eller kvinna, ätstörningar har traditionellt setts som en feminin

sjukdom, det blir därför viktigt att ta kön och konstruktioner om kön i beaktning när

ätstörningar studeras.
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Comparing elite male and female distance runner’s experiences of disordered eating through

narrative analysis (Busanich, McGannon & Schinke, 2014) är en narrativ studie som

undersöker två löpares upplevelser av ätstörningar, en man och en kvinna. Syftet är att bättre

förstå vilka maskulina och feminina konstruktioner kring ätstörningar som finns i löpning på

elitnivå och hur de manifesteras i respondenternas narrativ. Två semistrukturerade intervjuer

med varje respondent genomfördes, analysen följer en narrativ modell som bygger på två

dimensioner, den strukturella analysen som frågar vad det är som sägs för att bygga upp

teman i berättelsen och den andra dimensionen är en performativ analys vilken ser till hur

berättelserna byggs upp vilket exempelvis kan vara hur kön påverkar deras berättelser.

Mannen och kvinnan i studien upplever ätstörningen på olika sätt och en viktig del i detta

tycks vara feminina konstruktioner som finns i narrativet kring ätstörningar. Detta narrativ

bygger på att kvinnor förväntas få ätstörningar medan män inte ska få ätstörningar. Den

kvinnliga respondenten upplever sin ätstörning som relativt normal och en naturlig del av

hennes identitet, ätstörningen är inget att skämmas för. Effekterna av ätstörningen

nedvärderas eller antas vara en del av att vara en löpare på elitnivå, exempelvis att hon går ner

i vikt och blir smalare ses som en självklar del av att prestera bättre. Den manliga

respondenten reagerar också utifrån de feminina konstruktionerna av ätstörningar, när han

diagnosticeras med anorexia ses det som skambelagt och stigmatiserat, ätstörningen upplevs

göra honom mindre maskulin. Respondenten menar att han har en “lätt anorexia” för att

nedvärdera ätstörningen och han döljer sin situation för sina lagkamrater och tränare vilket

leder till mer ångest. Ätstörningar är utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt ytterst

individuellt konstruerat, det gäller att se till vilka narrativ som utgör ramarna för varje persons

identitet, Busanich, McGannon och Schinke (2014) visar dels hur konstruktioner om kön

påverkar ätstörningen och dels hur ett narrativ om prestation kan påverka som exempelvis hur

den kvinnliga respondenten kopplar ätstörningen till sin framgång som löpare.

Studien Understanding female athlete disordered eating and recovery through narrative

turning points in autobiographies av Kerry McGannon och Jenny McMahon (2019) har syftet

att bättre förstå kulturen kring simning på elitnivå och hur den påverkar kvinnliga simmares

upplevelser av ätstörningar. Studien undersöker vilka narrativ som formar kvinnliga simmares

identitet och upplevelser och hur simmarna skapar mening kring deras ätstörning.

Vändpunkter i berättelserna lyfts fram som viktiga delar i att bygga narrativ kring
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ätstörningar. Berättelserna i studien kommer från självbiografiska böcker från två

framgångsrika simmare från Australien och USA. Simmarna i studien påverkas av ett narrativ

kring prestation, narrativet har en feminin dimension i att vägen till idrottslig framgång för

kvinnor enligt narrativet bygger på att uppnå en omöjlig kroppstyp med smala höfter och små

bröst. Likt Voelker och Reels (2020) studie så blir den manliga kroppen eftersträvansvärd,

författarna relaterar till en “förpubertal pojkkropp” som ideal för simmarna. I deras berättelser

finns en relationell dimension, de påverkas mycket starkt utav personer i deras närhet,

manliga tränare, träningskompisar och även utav media och deras exponering i media. De

båda kvinnliga simmarna normaliserar kommentarer om deras kroppar som en del av idrotten

och de accepterar krav från tränare att gå ner i vikt. Personer runt omkring en idrottare kan

alltså tvinga på och vidmakthålla olika narrativ som bidrar till utvecklingen av en ätstörning.

Karin de Bruin och Raôul Oudejans är forskarna bakom artikeln Athletes’ Body Talk: The

Role of Contextual Body Image in Eating Disorders as Seen Through the Eyes of Elite Women

Athletes (2018) som diskuterar kontextualiseringen av kroppsuppfattningar bland idrottare

och mer specifikt hur den här kontextualiseringen påverkat elitidrottande kvinnor med

ätstörningar. Den grundläggande uppfattningen för studien är att elitidrottare behöver hantera

två kontexter med skilda meningar om kroppens roll och kroppsliga ideal, dels idrottens och

dels det vardagliga livets kroppsuppfattning. Studien har ett fenomenologiskt

tillvägagångssätt vilket fokuserar på levda erfarenheter och metoden som används är

intervjuer. Respondenterna är åtta kvinnliga elitidrottare i olika idrotter som har gemensamt

att de är fokuserade på smala eller lätta kroppar, exempelvis långdistanslöpning, dans och

rodd. Idrottarna i studien upplever att den idrottsliga kontexten antingen varit en huvudorsak

till deras insjuknande eller att ätstörningen på andra sätt förstärkts av idrotten.

Respondenterna upplevde att deras idrott fokuserade allt för mycket på vikt och kroppens

betydelse för prestation, detta bidrog i vissa fall till att respondenterna blev mer medvetna om

deras egna kroppar. Det var också andra i studien som upplevde att deras ätstörning kom

mestadels utifrån, från det vardagliga livet. Inom dessa idrottsliga kontexter fanns en skev

bild av en normal eller presterande kropp, respondenterna jämförde sig med andra bättre och

smalare idrottare och strävade efter orimliga ideal. Dessutom var det vanligt att idrottarna

hade en negativ uppfattning av den egna kroppen och att deras kropp var begränsande för att

prestera i idrotten. Det fanns en skillnad i värderingen av den egna kroppen när
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respondenterna rörde sig mellan den idrottsliga kontexten och den vardagliga. Man kunde

vara nöjd i det vardagliga livet men i idrotten var kroppen i stället inte tillräckligt bra.

Idrottande ungdomar jämför sig med varandra och i kontexter där många är smala blir det

därför naturligt att en smal kropp blir idealet. I jämförelse med vardagliga livet är den smala

kroppen i idrotten inte bara kopplat till estetik utan även här till funktion, exempelvis var en

respondent i studien övertygad om att om hon kunde nå 56 kilo skulle hennes prestationer bli

mycket bättre.

A Qualitative Exploration of Sport and Social Pressures on Elite Athletes in Relation to

Disordered Eating (Stoyel, H. Delderfield, Shanmuganathan-Felton, Stoyel, A. & Serpell,

2021) diskuterar samhälleliga normer och påtryckningar kring kroppsideal och mat och hur

dessa påverkar idrottare, det görs likt De Bruin och Oudejans (2018) studie en uppdelning

mellan påtryckningar som kommer från samhället i stort och påtryckningar som är unika för

den idrottsliga kontexten. Syftet med studien är att undersöka upplevda erfarenheter av

samhälleliga påtryckningar hos idrottare som har utvecklat någon form av ätstört beteende.

Studiens metod utgår ifrån respondenternas subjektiva uppfattning av världen och därför har

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor använts som metod för att respondenterna ska

kunna förmedla sin syn på idrotten och ätstörningar. Nio personer intervjuades för studien,

både tjejer och killar och de hade gemensamt att de tävlade på hög nivå i olika

uthållighetsidrotter. De hade någon form av ätstörningsproblematik. Samhälleliga ideal kring

utseende och kropp är i vissa idrotter i konflikt med den för idrottsprestation föredragna

kroppen, exempelvis uppger en roddare att hennes muskulösa kropp upplevs negativt i

vardagliga sammanhang. Idrottens förväntningar på hur en presterande person ska se ut

påverkar respondenternas relation till mat och deras kropp, att ändra sin kropp ses som en

nödvändighet för att prestera. Respondenterna upplever också att det finns ett kroppsideal för

idrottare som är väldigt generellt och inte vidare kopplat till faktiska fördelar i den specifika

idrotten, den här kroppen är slank men muskulös och idrottare som trots att de vet om att de

inte nödvändigtvis behöver se ut på det sättet eftersträvar den mer generella idrottskroppen.

Sociala medier förstärker dessa ideal genom att lyfta fram vissa framgångsrika idrottare med

just den generella kroppsformen. Mötet mellan den idrottsliga kontexten och den vardagliga

innebär också att idrottare får utstå påtryckningar vad gäller deras kosthållning och

levnadssätt, normen för en idrottare är att de bara äter nyttigt och lever ett hälsosamt liv,
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idrottarna upplever alltså sig tvingade att skära ner på onyttig mat vilket i annan forskning

visat sig bidra till ätstörda beteenden.

4.3 Identitet som drivkraft

I studien Self-starvation and the performance narrative in competitive sport (Papathomas &

Lavallee, 2014) expanderas förståelsen kring ätstörningar hos idrottare genom en

interpretivistisk metodik. Syftet är att bättre förstå effekterna av olika kontexter som idrottare

befinner sig i på deras ätstörning. Studien använder en narrativ metod där en person har

intervjuats flertalet gånger för att bygga upp en livsberättelse. Metoden är särskilt effektiv vad

gäller att förstå den subjektiva kontexten som respondenten befunnit sig i och hur

respondenten bygger upp ett narrativ kring sin ätstörning. Olika aspekter som forskarna lyfter

fram som viktiga i skapandet av detta narrativ är identitet, relationer och andra generella

narrativ som finns i samhället. Analysen ser både till tematiska narrativ och till strukturella

narrativ, det strukturella narrativet ser till helheten i livsberättelsen, i det här fallet ett

prestationsnarrativ som återfinns både i respondentens idrottsliga identitet och i den

vardagliga eller yrkesmässiga identiteten. Prestationsnarrativet återfinns i många delar av

berättelsen, exempelvis förstods viktminskningen som en prestation. Med tematiska narrativ

menas teman som kan förstås utifrån hela eller delar av berättelsen, oftast några citat som

reflekterar en viktig del av berättelsen. Respondentens identitetsskapande är en interaktiv

process, andra personer förväntar sig att hon ska vara en högpresterande elev på grund av

förväntningar skapade av hennes högpresterande bror och detta gör att hennes identitet

präglas av misslyckande och prestationskrav när hon inte når upp till förväntningarna.

Idrotten blev en plats för respondenten att passa in i prestationsnarrativet eftersom hon var

mer framgångsrik där, hon mätte sina prestationer i beröm från främst hennes mamma, det var

alltså viktigt att prestera för att kunna få beröm. När varken den akademiska eller idrottsliga

prestationen lever upp till förväntningarna övergår Holly till en ätstörning som ett sätt att

prestera, till en början kopplades viktnedgången till ett försök att förbättra den idrottsliga

prestationen men sedan övergår viktnedgången till en prestation i sig.
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4.4 Studiens placering utifrån rådande forskningsläge

Bland de studier som tidigare angripit ätstörningar i idrotten med en kvalitativ metod har

många använt sig av just narrativa studier. Däri skiljer sig studierna åt i hur många

respondenter de väljer att ha med och hur många intervjuer med varje person, allt från en

respondent som deltar i sex intervjuer till tre respondenter som deltar i tre intervjuer var.

Återkommande är också en socialkonstruktivistisk teori vilken kan jämföras med de narrativa

studierna, att den subjektiva kunskapen byggs upp utifrån det personliga, normer i samhället

och relationer. Många av studierna har som del av sin slutsats tittat på könskonstruktioner och

deras påverkan på ätstörningar bland idrottare, exempelvis att kvinnliga idrottare förväntas bli

så smala som möjligt för att bli bra och manliga idrottare förväntas bli så muskulösa som

möjligt. Det finns alltså olika narrativ för prestation baserat på kön. Forskningsläget klargör

att relationer som idrottare har påverkar identitetsskapande och kroppsuppfattning, om andra

idrottare i ens närhet uppfattar viktnedgång som den bästa lösningen för att bli bättre kommer

troligtvis den här individen också ta till sig den sanningen och bygga sitt narrativ runt det.

Rådande studie följer mycket av det som tidigare producerats i den kvalitativa forskningen

om ätstörningar, det är alltså metoder som redan bevisats fungera för att studera ätstörningar

bland idrottare. Ingen kvalitativ studie har tidigare studerat ätstörningar bland klättrare,

klättring är en identitetsidrott, många klättrare bygger sin identitet runt klättringen och

utövandet är ofta väldigt annorlunda mot exempelvis viktklassporter eller konståkning som är

rena tävlingsidrotter. Klättring har också en helt annorlunda historisk bakgrund mot de mer

traditionella idrotterna som tidigare forskning belyst, klättringen kommer från en rebellisk

ungdomsrörelse och helt andra värderingar genomlyser klättringen. Det finns ju till exempel

ingen frusen sjö dit konståkare åker och bor i billiga vandrarhem och där det finns gatukonst

som uppmuntrar till viktnedgång genom att dricka infekterat vatten (Wickes, 2020). Därför är

det intressant att studera ätstörningar bland just klättrare.
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5 Studiens metodologi och teori

I det här avsnittet diskuteras studiens metodologiska val, först en diskussion kring

utgångsläget för studien vad gäller metodologiska val i tidigare forskning och sedan

epistemologiska och ontologiska val som gjorts för den här studien och hur dessa påverkar

studiens utformning vad gäller valet av narrativ studie. Narrativ studie blir en helhetslösning

gällande både metod för datainsamling och analys samt för den teoretiska grund studiens

diskussion och slutsats bygger på. Detta skiljs åt i kapitlet genom att först föra en teoretisk

diskussion om vad narrativ kan innebära för studiens slutsatser och sedan genom att beskriva

det praktiska tillvägagångssättet.

5.1 Begränsningar i studerandet av ätstörningar

Ätstörningar studeras vanligtvis utifrån ett medicinskt perspektiv och även så i idrotten, att

bara studera ätstörningar med realism och objektivism som epistemologisk och ontologisk

utgångspunkt är begränsande och leder till en förenkling av problematiken. Ett vanligt sätt att

förenkla ätstörningsproblematik är att begränsa den till individen själv, individuella

karaktärsdrag som exempelvis lågt självförtroende eller strävan efter perfektionism. Det här

är farligt eftersom det kan leda till problem för patienter ifall de tror att ätstörningen är helt

deras eget fel och ett resultat av patientens defekta psyke. Rent vetenskapligt är det också
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problematiskt att begränsa forskning om ätstörningar till positivistiska slutsatser då det inte

förklarar varför till exempel perfektionism kan leda till en ätstörning för idrottare

(Papathomas & Lavallee, 2012a). Vidare argumenterar Anthony Papathomas i artikeln Eating

Disorders in Sport: A Call for Methodological Diversity (Papathomas & Lavallee, 2012a) för

kunskapsluckor i forskningen till följd av ett alltför stort fokus på prevalensstudier. Slutsatser

från prevalensstudier bör enligt Papathomas knappast ses som mer än vägvisare, som vi

tidigare sett skiljer sig resultaten rejält mellan olika prevalensstudier och det går därför inte att

med säkerhet säga att kvinnor är mer utsatta för ätstörningar eller att elitidrottare är mer

utsatta. I stället vill Papathomas argumentera för interpretivismens användbarhet i studerandet

av ätstörningar bland idrottare (Papathomas & Lavallee, 2012a). Därigenom kan

komplexiteten i ätstörningar fångas med hjälp av personliga upplevelser och meningsbyggnad

samt en djupare förståelse av externa krafter som sociala kontexter, tränare, föräldrar,

kompisar och andra klättrare.

5.2 Interpretivism för att studera ätstörningar

Som tidigare bekräftat är interpretivism en utgångspunkt som kan bidra med djupare

förståelse kring det komplexa ämnet ätstörningar, en förutsättning som står till grund för de

val som gjorts för den här studien är att ätstörningar bör förstås utifrån mer än individuella

karaktärsdrag eller gener. I stället bör alltså kontexter, kulturer och normer få ta en större roll i

förståelsen av ätstörningar (Papathomas, 2011). Interpretivism utgår från relativism som

ontologisk utgångspunkt vilket innebär att världen förstås som subjektiv, det finns alltså ingen

objektiv sanning utan i stället tolkar varje person världen utifrån sin position. Detta medför

för studien att ätstörningar inte bara ska ses som en kliniskt bevisad diagnos utan i stället blir

varje persons uppfattning om sitt beteende och om det anses stört eller inte vara av yttersta

vikt för att bedöma en persons ätstörning. Vidare utgår interpretivismen från subjektivism

som en epistemologisk utgångspunkt vilket innebär att kunskap är en social konstruktion som

utgår ifrån individens egna upplevelser och att upplevda verkligheter influeras av andra

krafter runt omkring individen, till exempel kulturella, sociala eller politiska krafter. För att

vara sann mot interpretivismen behöver studien en metod som tillåter respondentens egna

upplevelser att träda fram och att respondenten tillåts avgöra själv vad som är relevant att
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diskutera vad gäller sin ätstörning. Metoden bör även tillåta forskaren att påverka samtalet

och bidra på olika sätt för att ge en rikare data (Papathomas, 2011).

5.3 Narrativ studie som teoretisk utgångspunkt

Forskningsgenomgången visar att narrativa studier av ätstörningar är en numera relativt

vanlig metod för att studera idrottare med ätstörningar, Smith och Sparkes lyfter i artikeln

Narrative inquiry in sport and exercise psychology: What can it mean, and why might we do

it? (2009a) fram narrativ studie som ett sätt att lyfta fram respondenten som något mer än

bara en biologisk kropp utan i stället som en mänsklig individ. Narrativ utgår ifrån individens

egna berättelser för meningsskapande men begränsas inte till en förståelse av kunskap som

endast skapad genom individens subjektiva världsbild, i stället påverkas meningsskapandet av

dels en syn på kunskap som skapat i relation med andra människor, exempelvis tränare,

kompisar och föräldrar och dels genom olika allmänna narrativ som influerar individens

berättelse och meningsskapande (Smith & Sparkes, 2009a). Dessa allmänna narrativ menar

Anthony Papathomas i sin avhandling Disordered Eating in Sport: Narratives turn

(Papathomas, 2011) är begränsade till antalet, det finns bara några få allmänna narrativ att

tillgå för exempelvis en klättrare och genom att falla utanför dessa narrativ blir

meningsskapandet svårare. I narrativ är respondenten alltså inte passiv utan skapar aktivt ett

narrativ utifrån dels sin egen subjektivitet men också med hjälp av relationer och samhällets

allmänna narrativ. Narrativ berättar alltså inte bara på en personlig nivå utan narrativ berättar

alltså något om den sociala värld berättaren befinner sig i. Detta innebär för studien att

ätstörningar bland klättrare behöver förstås utifrån dessa tre perspektiv. Exempelvis på det

personliga planet behöver respondenternas känslor och motivation tas i beaktning, vad gäller

relationer kan det vara andra klättrare respondenten ser och hur det påverkar

meningsskapandet och slutligen kan narrativ i samhället om exempelvis hur en kvinnlig och

manlig klättrare ska se ut eller bete sig påverka hur respondenterna navigerar och skapar

mening i sina erfarenheter. Narrativa studier är tack vare sin djupt grundade koppling till

interpretivismen lika mycket en metod som en teoretisk utgångspunkt vilket innebär att för

den här studien kommer narrativ även få stå som en teoretisk grund för att diskutera

ätstörningar bland klättrare (Smith & Sparkes, 2009a).
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5.4 Datainsamling

I en narrativ studie skapas data genom intervjuer snarare än att samla in data. Med det menas

att intervjuerna är en chans för respondenterna att bygga upp sin egen livsberättelse och

därigenom ge mening till sig själva och deras identitet (Papathomas, 2011). Datainsamlingen

för en narrativ studie bör även ske på ett sådant sätt att det är en kooperativ metod. Med det

menas att intervjuledaren inträder en större roll än bara frågeställare, intervjuledaren bidrar

även till meningsskapandet genom att ställa följdfrågor och ingå en mer naturlig konversation

(Riessman, 2008). Intervjuerna bör alltså vara utformade på ett sådant sätt att det möjliggör

för respondenterna att bygga upp stringenta och detaljerade berättelser om deras upplevelser

(Riessman, 2008), för denna studie innebar det att valet föll på att göra semistrukturerade

intervjuer med öppna frågor som fokuserade på att öppna upp för respondenten att berätta om

sin ätstörning och om sin karriär i klättringen (se bilaga 1). Valet gjordes för att dels

undertecknad hade tidigare erfarenhet av att leda semistrukturerade intervjuer och dels för att

underlätta och stötta meningsskapandet med ett ramverk av frågor, vilket kan jämföras med

livsberättelseintervju som datainsamling där det oftast är väldigt få frågor, exempelvis “kan

du berätta om ditt liv”. Med semistrukturerade intervjuer var förhoppningen att

respondenterna skulle få bättre stöd vilket även får stöd av Riessman som argumenterar för en

stöttande approach till intervjuerna för att få mer detaljerade utläggningar och det kan även

hjälpa respondenterna komma ihåg fler händelser (Riessman, 2008).

Intervjuerna genomfördes över Skype eftersom respondenterna kommer från olika platser i

Sverige och det inte fanns tid eller möjlighet att träffas på plats. Intervjuerna spelades in både

med hjälp av en funktion i Skype och på en mobiltelefon som backup vilket visade sig

nödvändigt då en inspelning bröts för en kort stund. Intervjuerna varierade från ca en timme

och tio minuter till en timme och 30 minuter. Intervjuguiden hade på förhand skickats till

respondenterna för att ge dem tid till att reflektera över dessa frågor redan innan intervjun och

de hade frågorna framför sig vid intervjuerna för att säkerställa att inte frågorna skulle

missuppfattas på grund av eventuell otydlighet från intervjuledarens sida. Förutom att

frågorna utformades på ett sådant sätt att de bjöd in till längre utläggningar (hur och varför

snarare än ja eller nej-frågor) så fanns hos de flesta respondenterna en implicit förförståelse

vad gäller att svara på frågorna med hjälp av mer detaljerade svar varvid många följdfrågor
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kunde vara relativt enkla men ändå fungera för att få detaljerade utläggningar. Dessutom

fanns det under flera av intervjuerna en tydlig implicit överenskommelse att alltid utgå ifrån

studiens övergripande ämne, därmed kunde en enkel fråga som hur ser du på din egen kropp

och hur har det förändrats över tid? leda till en halvtimmes utläggning om respondentens

förhållande till sin ätstörning och till klättringen. Detta fenomen återfinns i Papathomas

avhandling i en av de narrativa studierna, han upplever att vid intervjuerna finns en implicit

förståelse för att frågorna handlar om ätstörningar (Papathomas, 2011). Intervjuerna bör anses

lyckade eftersom respondenterna återger upplevelser kring sin ätstörning och hur klättringen

påverkat ätstörningen, en svaghet från datainsamlingen är att ibland upplevs svaren som

generaliserande, begrepp som “man”, “många klättrare” eller “många med ätstörningar”

återkommer i vissa intervjuer och det kan ibland vara svårt att tolka när respondenten syftar

till sig själv eller till andra i liknande sits.

5.5 Urval

Eftersom studien ämnar undersöka upplevelser kring ätstörningar i klättring blev en självklar

avgränsning att endast inkludera klättrare som haft en ätstörning när de utövat klättring.

Studiens interpretivistiska synsätt klargör att ätstörningar bör förstås som subjektiva

upplevelser och därmed blir det för studien tillräckligt att göra en avgränsning där alla

klättrare som själva upplever sig ha en ätstörning är kvalificerade för studien, ingen hänsyn

har alltså tagits till vilken ätstörning respondenten haft, eventuella diagnoser eller hur pass

allvarlig ätstörningen varit när respondenter valts ut till studien. Respondenter söktes genom

inlägg på olika Facebook-sidor för klättrare i Sverige och även en grupp i Tyskland som

forskaren var med i sedan tidigare. I ett första urval tog fyra klättrare kontakt och efter att de

fått berätta kortfattat om deras berättelse och varför de tror sig vara relevanta för studien fick

klättrarna ta del av ett informationsbrev och möten planerades in. Efter de fyra första

intervjuerna upplevdes inte studien ha uppnått mättnad i data, främst eftersom de fyra första

var kvinnor och intervjuerna gav indikationer på att kön var en viktig aspekt beslutades att

ytterligare respondenter skulle sökas. Nya inlägg lades upp med extra vikt på att studien sökte

manliga deltagare och därigenom tog två manliga klättrare kontakt och ansågs passande för

studien. Två kvinnliga deltagare valdes bort på grund av begränsningar i tid att utföra,

transkribera och analysera ytterligare två intervjuer och eftersom i det skedet söktes

huvudsakligen manliga deltagare.
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5.6 Respondenterna

Respondenterna är en på flera dimensioner heterogen grupp, åldersspannet är 22 till 46 år med

många olika åldrar representerade där emellan. Alla deltagare är från Sverige med en inte allt

för stor geografisk spridning, fyra av deltagarna kan kopplas till samma storstadsregion och

de två sista är bosatta ruralt i södra och mellersta Sverige. Inga slutsatser kommer dras utifrån

den geografiska närheten som många deltagare delade men det kan eventuellt vara något att

undersöka i framtiden. Vissa deltagare har haft diagnosticerade ätstörningar, andra uppfattar

sig själva som ätstörda och det var även två deltagare som av olika anledningar hade svårt för

att sätta begreppet ätstörning på deras beteende men ansåg sig själva ha skadliga förhållanden

till mat. I dessa två fall diskuterades respondenternas lämplighet tillsammans med forskarens

handledare och båda ansåg personerna lämpliga för studien. Respondenternas vägar till

ätstörningen var även de heterogena, en stor variation uppgavs här, från en tydlig koppling till

elitsatsningen i klättring till att en planerad viktnedgång för styrkelyft triggat i gång ett ätstört

beteende. Återigen bör en parallell dras till studiens vetenskapliga paradigm, att alla

respondenter bidrar till studien på sitt unika sätt och ingen berättelse, även om den faller långt

utanför normen ska förminskas i en interpretivistisk studie (Papathomas & Lavallee, 2012b).

5.7 Narrativ tematisk analys

Efter att intervjuerna transkriberats i sin helhet analyserades de med en narrativ tematisk

metod vilken skiljer sig från en mer traditionell tematisk analysmetod för kvalitativa studier i

att analysen utgår ifrån intakta berättelser (Riessman, 2008). Teman som väljs ut återkommer

under en hel intervju, ett exempel från studien är att en respondent kopplar sin identitet som

klättrare till sin ätstörning vilket då är det centrala återkommande temat i intervjun. Rent

praktiskt följer studien en metod som Catherine Kohler Riessman presenterar i boken

Narrative Methods for the Human Sciences (Riessman, 2008), längre utläggningar sorteras i

kronologisk ordning för att skapa en biografisk berättelse för varje respondent och därefter

har ett eller några teman för varje respondent valts ut som representerar varje respondents

förutsättningar för meningsskapande. Dessa sammanfattades i en kort text för varje

respondent och sammanfördes i ett dokument för att lättare få en överblick av studiens
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tematisering och också vilka respondenter som bäst representerade de olika temana och vilka

respondenter som kompletterade till dessa teman. Eftersom studien verkar inom ramverket för

interpretivismen gjordes inga generaliserande antaganden, alltså har ingen vikt lagts vid hur

många respondenter som kan kopplas till ett visst tema eller hur många gånger de olika

temana förekommer i intervjuerna. Längre citat valdes ut för att hålla respondenternas

narrativ intakta och för att hålla sig sann till respondenternas perspektiv och till deras sanning

vilken fortsatt förstås utifrån ett interpretivistiskt synsätt, alltså en subjektiv sanning (Smith &

Sparkes, 2009b).

5.8 Validitet och reliabilitet i en kvalitativ studie

För enkelhetens skull och för att läsare lättare ska kunna orientera sig i studien används

fortsatt begreppen validitet och reliabilitet när studiens kvalitét ska diskuteras. Utifrån

studiens epistemologiska och ontologiska utgångspunkter är det viktigt att kritiskt diskutera

begreppen validitet och reliabilitet och hur dessa ska användas på ett effektivt sätt i en

kvalitativ studie. Först och främst gör filosofiska antaganden i relativismen det omöjligt att

granska studiens validitet utifrån att resultaten ska vara generaliserbara eller möjliga att

reproducera i en likadan studie. Som tidigare diskuterat är kvalitativa intervjuer kooperativa

tillfällen att skapa ny kunskap, att kunskap är subjektiv på så sätt att den är begränsad till en

individ och hur den individen tolkar omvärlden. Alltså är varje intervju unik och det går inte

att ta till begrepp som forskarbias eller standardisering för att mäta studiens validitet. Med det

sagt ska inte kvalitativa studier ses som helt bortom någon slags kvalitetsgranskning, i stället

bör andra kriterier undersökas (Sparkes, 2001). Först och främst är det viktigt att se till

respondenternas berättelser och respondenternas sanningar, det är respondenterna som genom

intervjuerna skapar narrativ kring ätstörningar och därför är det viktigt att respondenterna kan

känna igen sig i studiens resultat, att det är deras sanningar som träder fram i diskussionen

(Sparkes, 2001). Detta säkerställdes i studien genom att respondenterna fick ta del av studien i

sin helhet med deras egna delar markerade, på så sätt kan resultaten granskas och ifall

respondenterna upplever att deras upplevelser representeras på ett rättvist sätt i studien tyder

det på en högre “validitet”. Vidare behöver forskarens påverkan på respondenterna och deras

berättelser diskuteras, dels i form av att forskaren med sin bakgrund och sin subjektiva

sanning kommer att påverka hur datan tolkas, Sparkes uppmanar till försiktighet från
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forskarens sida, att ta detta i åtanke när studiens resultat analyseras och skrivs fram, att

försöka sätta sig in i respondentens perspektiv så gott det går (Sparkes, 2001). Ett annat sätt

som forskaren kan ha påverkat respondenterna i studien är genom de följdfrågor som ställdes

under intervjuerna, vissa frågor kan ha varit ledande och alltså inte sanna till narrativa studiers

grunder, att det inte längre är respondenten som styr intervjun och bestämmer vad som är

riktigt. Ett exempel är i “Stinas” intervju där frågan …hur påverkar ditt kön det här? ställdes.

Frågan kan anses ledande i att den styr respondenten in på ämnet kön men som motargument

till detta som en svaghet bör påpekas att frågan också kan förstås som ett stöd för

respondenten, en påminnelse om att ta upp det här ämnet som hon finner relevant att

diskutera.

6 Forskningsetiska överväganden

I tidiga diskussioner kring studien i fråga noterades vikten av noggrannhet vad gäller

forskningsetiska överväganden vid en narrativ studie om ätstörningar. God Forskningssed

(Vetenskapsrådet, 2017) befäster att all forskning innebär en avvägning mellan den möjliga

nytta som forskningen kan bidra med och den eventuella skada som kan komma att åsamkas

på deltagarna i studien. Så länge de positiva effekterna är signifikanta bör därför en viss mån

av obekvämlighet för deltagarna i studien accepteras. Uppfattningen som undertecknad och

handledaren hade och som även återfanns i litteraturen (Papathomas, 2011) var att genom

intervjuerna skulle respondenterna återberätta traumatiska händelser från deras liv samt öppna

upp sig kring deras privatliv för forskaren och att det därför var en risk att respondenterna

skulle kunna påverkas emotionellt av detta. I kontrast till detta upplevdes intervjuerna som

helt bekväma konversationer och inte vid något tillfälle upplevdes respondenterna bestörta på

något sätt. Inför studien tillfrågades alla respondenter ifall de fann det svårt att prata om sin

ätstörning och om det fanns vissa specifika händelser eller ämnen som de inte ville ta upp,

inga problem kom fram. Dessutom uppgav samtliga respondenter att de brann för ämnet

ätstörningar och var mycket angelägna om att de såg deltagandet i studien som en positiv
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erfarenhet och att de hoppades kunna bidra till mer kunskap genom sitt deltagande. Dessa

incitament bidrog troligtvis till respondenternas bekvämlighet i att prata om dessa personliga

erfarenheter och om deras känslor.

Informerat samtycke hämtades från samtliga respondenter genom att ett informationsbrev

skickades i fysisk form och respondenterna skickade sedan tillbaka ett påskrivet

informationsbrev där de uttryckte deras samtycke till att delta i studien (se bilaga 2). Utöver

det tillfrågades även samtliga deltagare muntligt innan intervjun började ifall de hade förstått

allt i informationsbrevet och ifall de hade några frågor innan intervjun började. Efter avslutad

intervju fick deltagarna även information om deras fortsatta deltagande i studien, att de

återigen kommer kontaktas för att få läsa studien och godkänna innehållet kopplat till dem.

Respondenternas konfidentialitet har säkerställts genom att namn har bytts ut i studien och

viss information har även utelämnats som kan leda till personen i fråga. I ett fall har även viss

specifik information från intervjun tagits bort efter samråd mellan respondenten och

forskaren, samrådet gjordes i direkt anslutning till intervjun då respondenten tillfrågades ifall

det var något under intervjun som ansågs känsligt eller opassande att föra fram i studien.

Informationsbrevet uppgav dessutom att materialet från intervjuerna endast är avsedd för den

här studien, därmed uppfylls även nyttjandekravet vilket fastslår att material som samlas in i

en studie endast får användas i vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002).
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7 Resultat

Det här kapitlet ämnar att djupare introducera de sex respondenterna i studien och deras

berättelser för att ge en mänsklig och intim bild av ätstörningar som ett problem i klättringen.

Studiens karaktär och komplexiteten i respondenternas berättelser gör att det lämpar sig bäst

att presentera resultatet på ett sätt som lyfter fram respondenternas egna berättelser utan att

jämföra med annan tidigare forskning vilket ofta annars är normen i en kvalitativ studie. Det

finns en tematisering av resultaten som bygger på övergripande teman som återfinns i några

av berättelserna och som sedan kommer diskuteras djupare i en separat diskussionsdel.

Samtliga respondenter har getts fiktiva namn.

Varning: Delar av innehållet i resultatdelen och i den följande diskussionsdelen kan upplevas

som stötande eller triggande för personer med ätstörningar och för personer som av olika

anledningar är känsliga för att hamna i ett ätstört beteende. Datan presenteras utifrån

respondenternas perspektiv i största möjliga mån utan att göra några som helst antaganden

eller värderingar på vad de säger, om något som sägs är “fel” eller farligt så kommer det

oavsett värderas på samma sätt.
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7.1 “Greta”, 21 år. Med målet att bli bäst, prestationsnarrativ

I intervjun med Greta var det tydligt att hård träning och att sikta mot eliten kom väldigt

naturligt för henne även när hon började med klättringen i sena tonåren. Hennes

familjehistoria och barndom präglas av mycket träning och av idrott på hög nivå, hennes

pappa hade spelat fotboll på hög nivå, hennes bror var landslagstränare i Judo och Greta själv

tränade väldigt mycket och tävlade i gymnastik och Judo som ung. Som barn och tonåring var

Greta smal men trivdes med sin kropp och upplevde aldrig några bekymmer med mat, lite

senare i livet utvecklades Gretas kropp och fick en enligt henne mer kurvig form. Vilket hon

senare beskriver är en fortsatt näst intill underviktig kropp. I klättringen började Greta direkt

träna mycket och sökte sig till den miljön där hon trodde sig kunna få mest hjälp med att

utvecklas.

Ja, jag tror det. Och det ligger mycket i min personlighet också att så har det varit med

andra sporter också. Att jag söker mig till dom som var, alltså så här, även min pojkvän

liksom innan vi blev ihop. Han var en av dom starkaste på gymmet, och det la jag märke

till rätt snabbt förutom att jag tyckte att han var söt. Eeh men jag såg till att bli vän med

honom ganska snabbt för att jag ville bli stark och så. Så jag var ju ganska strategisk

med mitt umgänge också att jag började umgås med dom som var betydligt starkare än

mig själv för att bli starkare själv.

(Greta)

Hon hamnade alltså i en miljö i klättringen där prestation var en stor del av både hennes

romantiska relation till en elitklättrare och till de andra hon klättrade med som också var

landslagsklättrare. Hon började följa samma träningsschema som hennes pojkvän och började

även tävla i klättring. Målet var för en tid att ta sig till landslaget. Att Greta utvecklades snabbt

i klättringen ser hon som en viktig del i hennes inkludering i klättringen, att det var först när

hon började bli bättre som andra fick upp ögonen för henne. Det är andra starka tjejer runt om

henne i klättringen, många av dem är smala och Greta ser upp till dem. Greta ser hellre upp till

de klättrare i eliten som är av den smalare typen. Hon såg sin yngre kropp som väldigt lik den

de andra klättrarna hade, det blev något eftersträvansvärt att komma tillbaka till flickkroppen

igen. En vändpunkt i Gretas berättelse är den resa som hon och hennes klätterkompisar gjorde
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där de åkte till olika världscuptävlingar i Europa och besökte klättergym där många tjejer var

väldigt starka och väldigt smala.

Vi var borta i en månad, och var i Tyskland, Italien, Österrike, vi var i Innsbruck som är

lite så mecka för tävlingsklättring och vi var där och alla, väldigt många var väldigt.

Alltså man väljer lite det man vill se och jag tror redan att jag, jag fokuserade nog på

dom, den typen av tjejer som var smala och starka, kanske inte de tjejerna som var

ganska biffiga liksom och hur häftiga dom var. Utan jag tror jag snöade in lite på dom

här smala tjejerna, jag tycker det slovenska landslaget, alltså dom är ju rätt så

dominerande och det finns ju några italienska ledklättrare1 utan att nämna namn som är

väldigt smala och det var väl dom jag såg upp till lite.

(Greta)

Efter den här resan började Greta snabbt bli mer restriktiv med sitt ätande, hon valde bort

onyttiga produkter och började även springa med målet att gå ner några kilon och bli mer som

de andra tjejerna hon sett som klättrade väldigt bra.

Så men jag märkte det väl inte först, det tror jag är ganska farligt med just klättring. Att

det är så vikt till styrka kopplat. I början när jag började tappa vikt, det första jag märkte

var att jag blev sjukt stark. Jag gick ju sjukt snabbt i min nivå, jag kände mig så lätt och

jag, min fingerstyrka blev ju väldigt bra med tanke på att jag blev lättare. Jag har alltid

varit ganska stark i fingrarna men jag blev, jag klättrade problem som jag inte ens

kunnat spana på liksom och det gjorde väl också att det kändes som att jag hittat nyckeln

liksom. Och då blev det att man inte insåg baksidan eller man ignorerade nog lite också

att man man kände sig ganska trött och sliten. Men till slut så slog det ju över och jag

blev tröttare och tröttare.

(Greta)

Klättringen gav bekräftelse på att hennes viktnedgång var rätt väg att gå, och desto mer hon

kunde gå ner desto bättre blev hon. För att fortsätta söka de positiva bekräftelserna började

1 Med ledklättring menas att klättra högre väggar med rep som leds upp för väggen av klättraren och säkras
efterhand i karbiner.
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Greta klättra mycket på en Moonboard2, en träningsvägg där hennes vikt och styrka fick

glänsa snarare än teknik som annars kan vara en mer avgörande effekt i klättringen. På så sätt

blev det ännu tydligare att hon gjorde framsteg. Dessutom fick Greta mycket bekräftelse från

sina kompisar i klättringen, positiva kommentarer att hon såg stark ut, att det gick bra för

henne nu. Efter hand märker Greta att hennes kompisar blir oroade men det är initialt ingen

som vågar gripa in, på det sättet hamnade Greta väldigt djupt i sin ätstörning innan hon själv

eller någon annan reagerade och framför allt agerade för att få en vändning. Vändpunkten

kom efter flera starka upplevelser, dels en kompis som inte sett Greta på länge som varnade

att det hon gjorde var väldigt farligt, dels var det hennes tränare i klättring som påpekade att

Greta inte längre såg frisk ut, att hon tappat mycket i vikt. Till slut gav Gretas kropp upp, hon

var så trött när hon kom till klättringen att hon orkade inte ens gå upp för trapporna och var

nära att svimma, då brast det och hon började gråta. Greta fick till slut hjälp från vården men

bara efter ett par månader varvid ätstörningen hade hunnit bli ännu värre. Hon får en diagnos

för Anorexia Nervosa och påbörjar en återhämtning som dels innebär totalt träningsstopp. Vid

tiden för intervjun i Mars 2022 var Greta på bättringsvägen och kommit tillbaka till

klättringen, om än bara begränsat. Allt detta har skett från sommaren 2021 fram tills

intervjun. Greta hoppas att klättringen ska kunna vara vägen tillbaka för henne, hon älskar

sporten och får motivation att ta sig tillbaka från sin Anorexia genom klättringen. Hennes mål

är att kunna bli bra i klättring på ett hälsosamt sätt.

7.1.1 “David”, 30 år. Allt eller inget

Parallellt till Gretas berättelse är Davids extrema väg till prestation i klättringen. David hade i

intervjun likt Greta en uppfattning om att den framgångsrika klättraren var smal, inte bara

kvinnliga klättrare men även manliga. David började med klättring i början av

Covid-pandemin och har alltså inte klättrat särskilt länge.

Det var verkligen 100 procent pladask, älskade det. Jag är väldigt mycket av en allt eller

inget människa. Så jag insåg ju väldigt snabbt, typ andra passet att “det här är skitkul,

jag kan aldrig bli bra om jag väger den här vikten så jag måste gå ner”. Och jag har inte

dom exakta datumen här jag kommer inte ihåg men det var cirkus den 5 mars då började

2 Kommersiell produkt som är en kort brant vägg med förutbestämda placeringar av exakt samma grepp, med
hjälp av en app på mobilen kan man få fram olika problem på väggen genom lampor under greppen.
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jag väga mig, då vägde jag 97 kilo och jag hade inte haft någon som helst fysisk aktivitet

på dom senaste 5 åren. Så det var liksom 97 kilo tjock och 185 cm. Och då gick jag

direkt… Jag vet hur man cuttar3 jävligt hårt sen bodybuildingen.

(David)

Redan efter ett år hade David nått graden 7c4 på boulder5 vilket är väldigt bra för en

nybörjare. David kopplar detta till sin extrema viktnedgång han gjorde under den här tiden. På

lite mer än två månader gick han ner närmare 30 kilo, från att väga 97 kilo och vara enligt

honom tjock till att som lägst väga 67. Han gör detta genom en strikt diet och väldigt hård

träning, han är målmedveten och väldigt disciplinerad och har fortsatt vara det även efter den

mest extrema perioden. Vid slutet av nedgången mådde David dåligt, frös och var ständigt

sömnig, men hade trots det svårt att motivera sig att gå upp i vikt för att hamna på en mer

balanserad vikt. Bekräftelsen han fick genom sina resultat i klättringen var så stark att det

vägde upp för lidandet, det var värt det för han fick så mycket ut av att klättra bra. För varje

kilo han gick upp igen var det otroligt frestande att börja skära i dieten ännu mer för att bli

lättare.

Så över den första veckan gick jag väl upp 1,5–2 kilo bara så. Och det var jävligt tufft att

copa med för det kändes ju som att jag förlorade liksom fyra, liksom hårt arbete som jag

verkligen kämpat för de senaste två veckorna det försvann bara så. Jag gick ju inte upp

ett gram kroppsfett, det var ju bara kroppens naturliga funktioner som började fungera

igen. Men det kändes ju som ett enormt misslyckande och jag var ju sugen, jag är

fortfarande sugen på att gå ner och bli lättare. Men det var ju väldigt jobbigt att lägga

om kosten och börja äta normalt igen. Jag tror jag har för mig att jag faktiskt drog ner

lite och la mig på ett kaloriunderskott igen under rätt så lång period, säg 2–3 månader.

Just för att det var för jobbigt att gå upp i vikt.

(David)

5 klättring på lägre höjd utan rep, utomhus används portabla skyddsmattor “crash pads” för säkerhet

4 gradering i bouldering enligt det franska systemet, 3 är nybörjarnivå och sedan en gradvis ökning i
svårighetsgrad, 7a är lättare än 7c och 8a är svårare än 7c, svåraste i världen är just nu 9a.

3 Att gå ner i vikt för att få ett visst utseende, används främst i bodybuilding.
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David vill inte erkänna för sig själv att han har en ätstörning men uppger samtidigt att det är

ett ätstört beteende, men att det i klättringen är normalt, hade han gjort samma sak utan att ha

klättringen som anledning hade det varit en ätstörning, han upplever att det är nödvändigt för

att nå den absoluta toppen. I Davids berättelse finns en ständig rädsla för att gå upp i vikt, han

associerar vikten oerhört starkt med sin prestation i klättringen, varje onödig eller mindre

hälsosam måltid är ett hinder i vägen mot att bli den bästa möjliga klättraren, varje missat

träningstillfälle är omöjligt att ta igen. Efter en allvarlig olycka vid ett bouldering-område i

södra Sverige krossade David foten och tvingades till ett långt avbrott från klättringen. Han

fortsätter dock med samma extrema kostvanor och håller sig på en väldigt låg vikt under hela

rehabiliteringen för att på så sätt vara redo för återkomsten till klättringen. Nu är David på väg

tillbaka till de höga nivåer han var på innan skadan och satsar på att bli så bra han bara kan.

För det tränar han tillsammans med en elittränare och planerar en formtopp i framtiden.

Ju starkare och bättre jag blir, desto mindre kommer jag att väga och det är ju, jag har ju

redan en plan för, det här året har vi lagt upp en träningsplan med cyklar utan att ha en

verklig formtopp, den kommer till nästa säsong. Och då är jag fullkomligt medveten att

jag kommer ju gå ner till en näst intill sjukligt låg vikt i samband med den formtoppen

just för att kunna ge mig själv dom absolut bästa tänkbara förutsättningarna. Och nu är

vi redan, alltså säg att vi är 10–12 månader från det och jag är medveten om vad det

innebär, jag är medveten om att det är inte hälsosamt men likt förbannat är det något jag

rent objektivt redan har beslutat om och är förberedd för. Det är rätt så talande kring

vilka krav man ställer på sig i den här sporten.

(David)

Som han beskriver här är David medveten om riskerna och att det han gör inte är en bra väg

framåt, men klättringen ger David den bekräftelse han behöver, att hans låga vikt ger positiva

resultat. David har också den uppfattningen att “det är så det är i klättring”, ätstörningar är en

normal del av klättringen och det ger bekräftelse. I detta bör även påpekas att David blivit

varnad av sin tränare att han behöver äta mer för att kunna prestera och är medveten om att de

klättrare som till exempel är i landslaget inte har dessa kostvanor i samma utsträckning som

han har. Men hans övertygelse om att det är vägen framåt väger starkare.
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7.1.2 “Lars”, 46 år. Att ta tillbaka sin kropp

Lars har en berättelse som på många sätt är motsatsen till David och Gretas berättelser. Den

vänder på begreppet prestation från det kroppsliga till det mentala, från strävan efter

perfektion till uppskattning för det han presterar. Berättelsen tar sitt avstamp i ungdomsåren

när Lars pappa dör i cancer, han har svårt att hantera sitt känslomässiga liv efter det vilket

kulminerar i att han flera år senare när han är i USA och studerar utvecklar en ätstörning,

anorexia vilken han då dels ser som en självbestraffning för att han inte kunde sörja pappans

bortgång. Den andra orsaken finner han i en miljö där alla åt väldigt hälsosamt och vikt var en

del av att prestera bra i idrott. Detta sker under en tid när ätstörningar fortfarande sågs som

typiskt kvinnliga sjukdomar och män fick helt enkelt inte ätstörningar, det gör att Lars är

förvirrad och skäms än mer. Ätstörningen blir så pass allvarlig att Lars behöver åka hem till

Sverige igen men där nekas han vård och lämnas att tillsammans med sin mamma försöka få

någon slags ordning på sin sjukdom. I det här tuffa skedet i livet utvecklar även Lars en annan

problematik, Lars beskriver det som en blandning mellan schizofreni och bipolär sjukdom

vilket innebar att han fick vanföreställningar, ett exempel Lars ger är att han trodde sig vara

följd av spioner hela tiden. Dessa två sjukdomar går hand i hand för Lars genom hela det

vuxna livet, han är idag 46 år gammal. När någon av sjukdomarna blommar ut igen följer den

andra, en skörhet beskriver Lars det som, när han mått dåligt på grund av vanföreställningarna

är det väldigt lätt att ätstörningen kommer tillbaka. Lars tror inte att han kommer kunna bli

helt frisk från sin ätstörning, den mentala aspekten kommer han alltid behöva kämpa med

även om han håller det fysiska i schack relativt bra nu.

Klättring har betytt väldigt mycket i Lars liv, han är old school, Lars pratar om begreppet

“riktig klättrare”, och han placerar helt klart in sig själv i den kategorin, han har klättrat Big

Wall6 i mellanöstern och gör nyturer7 och utvecklar nya klätterområden, han klättrar is på

vintern och sten på sommaren. Han söker upplevelser och gillar inte bara det fysiska i

klättring utan också den mentala aspekten, ett exempel på det är att han klättrat mycket free

solo8. Relationen mellan ätstörningen och klättring för Lars är mestadels positiv, genom

8 Extrem form av klättring där man klättrar själv, helt utan säkerhet ifall man faller, ofta med dödliga utgångar
ifall man skulle falla.

7 Att sätta upp en ny led utomhus, innebär att man antingen sätter bultar i berget eller hittar en väg att säkra sig
med annan utrustning.

6 klättring på höga väggar, upp till 1000 meter eller mer. Klättringen kan vara i flera dagar, då sover klättrarna på
väggen. Klättringen sker i flera “pitcher”, mellan 30 och 60 meter långa leder för att repet ska räcka till.
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klättringen har Lars känt sig stolt över sin kropp, den är kapabel till allt det coola han gjort,

dessutom uppger Lars att klättring gav honom något annat än att bara vara killen med en

ätstörning.

Men just den här friheten och att det har med kroppen och sinnet att göra. Det här klarar

jag av. jag har liksom klättrat 800-metersklippor i [...]. Det här kan jag göra, jag kan

klättra så här jäkla högt och det är skitcoolt. Så det är väl mest upplevelsen och så

naturen.

Martin - Du sa, jag klarar det här, hur passar det in med det du pratade om med din

ätstörning och att du skämdes för din kropp?

“Lars” - Men dels det här med ätstörningen, jag kan inte vinna över den. Men just när

klättringen kom då blev det så, det fanns inga begränsningar på något sätt. Jag kunde

ändå hitta någonting annat, jag upplevde att jag mådde bättre från ätstörningen när jag

började klättra. Det var ingen viktsport på den tiden… Eller… Man klättrade.

(Lars)

Detta till skillnad mot hur han kände kring sin kropp i början på ätstörningen.

Martin - Hur kände du kring kroppen då när du fick anorexin?

“Lars” - Nej men den var äcklig, fet, den var, det var nästan som den var, alltså den var

inte kopplad till det mentala. Den var något slags tingest, ett objekt jag var tvungen att

ha. Som jag verkligen inte ville ha, på något sätt. Men det blev väldigt, nästan på en

teoretisk basis. Skulle försöka lösa det här problemet, ville inte ha den kroppen. Oavsett

hur den såg ut egentligen. Så det blir ju väldigt mycket fokus på kroppen helt plötsligt.

Och så är det ju fortfarande.

(Lars)

Tyvärr så har också klättringen varit en trigger för Lars i vissa stunder, klättringen har varit

frestande för Lars, att han ofta hamnar i dåliga tankegångar på grund av klättringen. Ett

exempel som är nära i tiden är att Lars har som mål för 2022 att klättra en nytur på trad9,

9 kort för traditionell klättring, säkringen sker med rep och tillfälliga kilar och “kammar” som sätts i sprickor i
berget och tas bort efteråt.
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leden är väldigt svår och kommer kräva att Lars tränar dedikerat och en del i det har blivit att

Lars gärna vill gå ner några kilon i vikt trots att hans logiska sida vet att det inte kommer

hjälpa honom nämnvärt.

Jag har aldrig känt att jag är fri ifrån det utan har hittat på sätt att hantera det. Men när

man äter mat då är man ju väldigt bra på att ungefär räkna ut hur många kalorier det

finns i det och det och det. Och då räknar man, “ja nu är det så mycket”. Och även om

man inte kontrollerar så sitter det så benfast att man gör det hela tiden. Så det gäller att

man kontroller sig själv så man inte gör dumma saker med kroppen. Det var så bra för

min sambo, jag har ett större mål i klättringen det här året och rent liksom intuitivt

började jag skära ner på mitt intag för jag skulle bli av med lite extra vikt. Men då sa

hon så, “är du dum i huvudet, du måste ju äta tillräckligt så du orkar träna” och då

tränade jag sex dagar i veckan. Och så tänkte jag att, “ja just det, det är så det är”. Och

nu är det ju väldigt mycket bättre, men då var hon tvungen att påminna, att “nu håller du

på och är dum i huvudet”. Hon vet ju om att jag haft dom här problemen.

(Lars)

En annan aspekt Lars pratar om där klättringen blir ett orosmoment för honom är ifall han

hamnar i sociala miljöer där prestation och den fysiska delen av klättring får ta för stort

utrymme. När andra pratar för mycket om vikten av att vara stark och lätt, att fokus hamnar

på att klara svåra grader, att utmana sig på det fysiska planet då upplever Lars att han lätt kan

svepas med i den mentaliteten och det skulle påverka hans ätstörning. Han upplever att i

inomhusklättringen och sportklättringen är det ett större fokus på de kroppsliga aspekterna, en

kroppsfixering, i stället för att fokusera på att bli bättre tekniskt för att klara en led upplever

han att många söker lösningen i att bli lättare eller att klara av fler pull ups. I stället väljer

Lars att i alla lägen fokusera på dels den tekniska delen av klättring, han har en stolthet i att

hans teknik är bra och dels den mentala delen som blir viktigare utomhus och framförallt på

farligare leder.

Då ser man bara på hur den personen ser ut för den har vissa attribut. Det är väl samma

som att men om du är nybörjare och är vid en inomhusvägg. Och så finns det dom här

jättestora bouldrarna. Dom har jättebiceps och ryggen och så klättrar dom i stort linne så
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man ser alla ryggmuskler. Det är väl klart om jag är lite tanig och dom klättrar 7b, 8a.

Då är det klart att “om jag får en sån kropp, då kan jag också klättra 7b”. Och det är helt

fel. För man kanske inte har samma kroppskonstitution. Då börjar man ju bygga muskler

fast man kanske ska bli så jäkla mycket bättre tekniskt. Jag hade en rolig grej, det var

två ungdomar som hade liksom klättrat ett halvår och var superstarka så bara “Petri, hur

många pull-ups kan du göra?”. “Ja, två tror jag”. Och dom bara “fan vi kan ju göra 20,

vad har du klättrat som hårdast?”. “Men 7c kanske på sport10”. “Va fan, vi klättrar ju

bara 6b”. Då sa jag bara så “teknik grabbar”. Eller då sa jag bara “ni har så jäkla dålig

teknik”. Och då blir det den här, man ser jättestarka personer, så tror man att dom är så

jäkla bra på att klättra. Och det är ju bara kroppsfixering.

(Lars)

7.2 “Malin”, 28 år. Att accepteras i klättringen, Malins

normalisering av ätstörningar

Malin berättar i intervjun att hon redan sedan tidiga tonåren kämpat med ätstörningar och

varit diagnostiserad med Anorexia Nervosa och haft en UNS diagnos efter det. Idrotten har

för Malin varit en säker plats och ett tillfälle att känna sig normal, att vara någon annan än den

ätstörda tjejen som annars blev hennes identitet. Efter en ridolycka tvingades Malin sluta med

gymnastik men hittade efter det till klättringen när hon var 16 år. Efter hand märks det av i

klättergymmet dels att de duktiga klättrarna har en viss kroppstyp, de är smala och dels

märker Malin en jargong som finns i klättergymmet.

Väldigt enkla saker, som personer som pratade om att liksom, jamen strength to weight

ratio, att det är bra att va lätt men stark, eller personer som hade tagit paus som klagade

på att man hade gått upp i vikt och helt plötsligt var man en mycket sämre klättrare.

Såna små kommentarer som, aa, nån som skulle ut och göra något projekt och därför

skulle man gå ner i vikt för att göra det enklare för sig, såna liksom kommentarer som

flög runt.

(Malin)

10 kort för sportklättring, att klättra med rep på redan ditsatta bultar i antingen berget eller inomhus.
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Förutom det börjar Malin känna att klättringen blir en lite ångestfylld plats för henne,

kärleken till sporten håller henne kvar men i klättergymmet känner hon sig utpekad, hon är

vid den här tiden väldigt smal och ser inte helt frisk ut. Både i skolan och tidigare i

gymnastiken kände sig Malin tryggare, gymnastiken hade en mer stängd och privat miljö, hon

hade sina kompisar runt sig som kände till hennes problem men i klätterhallen tvingas hon in i

en offentlig exponerad miljö.

Det är på ett sätt så tror jag att klättringen blev väl kanske lite av en fristad men också en

trigger. Det är, jag vet inte, det är många som säger det, på något sätt är man väldigt

exposed i ett klättergym, alla ser dig, du kan inte gömma dig någonstans riktigt på det

sättet och det är i den träningsgruppen som jag var i så tränarna hade ju ingenting med

det och göra. Dom snarare uppmuntrade att man skulle va hälsosam och vikten inte

spelar så stor roll när man klättrar, det är bättre att fokusera på att ha bra teknik och va

stark bland annat. Men det blir ju ganska fort, det inofficiella pratet att det är

“lightness”, det är som att va lätt men stark och även om det inte sägs så mycket så är

det liksom den undertonen som fanns lite. Och sen när man då har en ätstörning som

klättrare. Det är ju lite, motsägelsefullt, jag var ju under perioder väldigt, väldigt smal

när jag klättrade, eller nästan hela tiden i början. Och då har du ju dels de som går och

viskar att “titta på henne”, “hon borde ju inte va här”.

Martin - För att du var för smal liksom?

Malin - Aa, “där är någon som inte mår bra, eller är sjuk”, “men gud vad hon ser ut”,

“sånt borde ju inte tillåtas”. Så då blir man ju utpekad på det sättet, men samtidigt finns

den här jargongen i under som jag sa att det, jamen, “du ska va…”, “Skinny is good”.

(Malin)

Efter hand blir beteendet och jargongen i klätterhallen något som Malin accepterar, det blir för

Malin en sanning att för att vara en duktig klättrare måste man vara smal.

Jag tror att både och, till en början med så tror jag att det… Jag blev kanske lite ställd

eller lite inte ställd är väl fel ord men jag blev liksom, försökte skymma mig undan från

det lite. Men sen efter hand när jag blev mer fokuserad på att bli bättre så accepterade
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jag det nog lite som en del i att en bra klättrare är, det är en del av att va liksom en bra

klättrare. Så att då blev det ju något mer som lockade men jag tog det som en ursäkt

också för att kunna. Jag ska säga att många ätstörda tar ju till, man är väldig bra på att

ljuga och man tar till sig lögnen både för sig själv och för andra för att kunna skydda sin

ätstörning och hålla den vid liv. Och jag tror att jag tog det lite som min, en del av min

ursäkt för att liksom hålla mig fast, klamra mig fast vid min ätstörning.

(Malin)

Malin har alltså upplevt ätstörningar som normaliserade i klättringen, att det är ok att vara

ätstörd här men på ett negativt sätt eftersom det sporrar på ätstörningen. Samtidigt som man

lyfter de här negativa aspekterna är det viktigt att poängtera att klättringen under den här tiden

betytt mycket positivt för Malin, hon har en stor del av sitt sociala liv genom klättringen även

om ätstörningen gjort att hon dragit sig undan mycket. Klättringen var under de svåraste

perioderna fortsatt ett sätt att hålla sig på banan, att komma bort från allt det negativa som

fanns i hennes övriga liv.

7.2.1 “Hanna”, 42 år tillåts att vara besatt av mat

Hanna får tidigt i livet en relation till ätstörningar genom sina äldre syskon som kämpade med

ätstörningar när Hanna växte upp. Därifrån utvecklades en medvetenhet och även ett

motstånd, Hanna skulle inte vara den som får en ätstörning. Hon upplever att det finns en risk

att hon kan utveckla en ätstörning, hon har tankar som hon fram tills senare i livet väljer att

inte agera på. För ungefär fyra år sedan väljer den då 38-åriga Hanna att göra en viktnedgång

för att nå en viktklass i en styrkelyftstävling, i samma veva ska hon springa ett halvmaraton

och börjar också klättra. Hennes logiska sida tänker att hon kan hantera situationen, hon ska

fokusera på prestationen och inte fastna i ett negativt mönster. Viktnedgången går bra och hon

känner att löpningen går bra när hon tappat de extra kilona. Eftersom hon är ny i klättring

upplever hon inte att den tappade vikten har bidragit något till hennes utveckling där, snarare

den snabba utveckling vad gäller teknik och klätterspecifika muskler som är vanlig för nya

klättrare. Däremot känner hon sig stor, för stor för att klättra, hon tänker att det gör inget att

hon går ner lite, det kan komma till hands senare i klättringen. Hon har därefter svårt att sluta
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gå ner i vikt och det hela övergår i en ätstörning som hon inte lyckas vända förens ungefär

slutet av 2021.

Relationen till klättring som ätstörd är för Hanna egentligen väldigt annorlunda mot

exempelvis de mer prestationsinriktade respondenterna, Hanna har aldrig riktigt sett att

hennes viktnedgång gett henne en fördel på väggen och därför har inte klättring varit en

motivation eller ursäkt för att gå ner i vikt som för tidigare respondenter. I stället har

klättringen bidragit till Hannas ätstörning genom beteendet, att hennes beteende som ätstörd

passat in väldigt väl i den miljö hon befinner sig i som klättrare.

“Hanna” - Den är svår och konkretisera där. Men dels är det att, jamen det finns inom

den prestationsinriktade delen av klättringen så finns det en liten trygghet i eller

normalitet kring ätstörningen. Att man nästan ska va lite ätstörd för att hålla på med det.

Att, ja eller. Jag funderar på om det var ett, om den formuleringen verkligen sa det jag

ville men det känns som att det är ett normalt stadium inom klättringen med en

ätstörning. Framför allt inom om man tittar på sportklättring.

Martin - Menar du mer så kroppsligt att du ser hur kropparna ser ut?

“Hanna” - Nae det är mer i samtalet i hur man ser på kost och liksom själva sporten.

Martin - Vad är det som sägs då?

“Hanna” - Det är sällan det är så tydligt ut… Det är inte så att man säger att man, eller,

inom högre nivåer då säger man att, jamen man har en vikt på tävlingssäsong och en

off-season vikt, vilket… Men att man hör många som säger att man inte, “nu ska jag inte

äta mer onyttigt” eller “nu ska jag undvika godis för att inte gå upp i vikt”, man har hela

tiden koll på sin vikt. Jag brukar försöka ta diskussionen då, att prata kring att få i sig

tillräckligt för att kunna prestera.

(Hanna)

Hannas ätstörning har bestått i mångt och mycket av en besatthet att tänka på mat och vikt i

alla lägen, att hon måste tänka på vad hon äter, hur mycket och tvinga sig själv att få i sig

tillräckligt med mat. Den kultur hon stött på i klättringen har bekräftat det beteendet som

något normalt och därför bidragit till att underhålla ätstörningen.
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7.3 “Stina”, 26 år. Se ut som en klättrare, identitetskris i

klättringen

Likt ovanstående respondent har Stina en relation till ätstörningar som sträcker sig tillbaka till

ungdomsåren genom att ett syskon haft en ätstörning vilken också var kopplad till en idrott

fokuserad på smalhet. Utifrån den här bakgrunden utvecklade Stina en identitet som

“personen som inte ska bli ätstörd”, en aktivist som såg till att andra pratade på ett säkert sätt

om mat och utseende. Hon har i tidigare idrotter befunnit sig i miljöer där vikt och kost varit

en stor del och var därför väldigt försiktig och ville inte göra något som kunde leda till en

ätstörning.

Och då så blev jag jättemedveten om hur farligt det är att vara ätstörd och jättearg på att

man kan bli det och jättemån om liksom, hur jag pratar om mat och vikt. Och att bli

liksom lite miniaktivist i mig själv och mina sammanhang kring ätstörningsproblematik.

Och jag tror att det är därför jag har den här starka rösten inom mig som bara “nej, gå

inte dit, tänk inte kring mat” för att, och innan var den så stark att jag knappt tänkte, jag

tänkte inte så mycket på mat för jag har alltid varit jättemån om att inte halka dit för jag

har känt att det är så lätt och det blir så dåligt. Och den här personen (syskonet) utövade

också en gravitationssport men inte klättring då. Jag har tänkt mycket kring

problematiken där framförallt, jag har varit i dom miljöerna och i dom sporterna. Och

tänkt att det är så himla lurigt för att… Ja, föder ju sig själv liksom. Att man börjar tänka

dom tankarna, går ner i vikt, presterar bättre och så är det igång typ så jag har varit

väldigt noga med att inte börja gå ner i vikt för jag vill inte veta vad som händer. Men

sen misslyckades jag ju med det, senare då.

(Stina)

Klättringen var för Stina ett sätt att ha en idrott och träning utan att behöva ställa krav på sig

själv eller att behöva satsa mot någon slags elitnivå. Hon hade tidigare utövat en idrott på

elitnivå och det hade varit mycket träning som inte var rolig, rehab och prehab. Med

klättringen ville hon ta ett steg tillbaka och kunna ha roligt varje pass. Stina har provat på det

mesta inom klättring och är öppen för att kunna utöva klättring på många olika sätt, hon

uppskattar både att kunna klättra hårt på svåra problem och att kunna hänga med kompisar vid
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en klippa utan några krav på hur mycket eller svårt hon ska klättra. Utifrån det här är det

tydligt att Stina byggt upp ett slags skyddsnät för att undvika att hamna i något negativt i

klättringen, på samma sätt har Stinas umgänge i klättringen fungerat som ett stöd för henne

mot att utveckla en ätstörning.

Ja, precis, att umgås med folk som klättrar men inte har det så. För jag tror att mina

andra kompisar, där har det känts som att så här, “ja, mina andra kompisar är inte

ätstörda, men det påverkar inte för dom klättrar inte, dom vet inte att det är bra att va

lätt” typ. Att ta del av det i ett klättersammanhang, att om dom personerna som väger

mer än mig, som äter mer än mig, dom klättrar hårdare än mig liksom. Då kan inte jag

tänka att så här jag måste bli ännu smalare för att klättra hårdare för dom klättrar

hårdare, och väger mer. Och det är bra för mig att se. Och att fokusera på annat, att så

här “ja du kommer bli bättre om du klättrar liksom”.

(Stina)

Stina har också haft en syn på ätstörningar som gjort det svårare att dels se sina egna problem

och dels att acceptera dem. Hennes syskons ätstörningar gjorde att det var svårt att se hennes

egna problem som en ätstörning, att de inte var allvarliga nog och att genom att säga att hon

har en ätstörning skulle det förminska syskonets problem.

Utifrån den här bakgrunden blev det väldigt komplicerat för Stina att hantera den situation

som uppstod efter att hon gått ner flera kilon i vikt på kort tid på grund av en stor sorg hon

gick igenom när dels en nära familjemedlem gick bort och dels ett förhållande plötsligt tog

slut. Klättringen blev ett sätt för Stina att hantera sorgen och hon hade mer tid för att klättra.

Helt naturligt utvecklades hon och blev starkare än hon varit tidigare, dels på grund av den

ökade träningen och dels på grund av den snabba viktnedgången. Andra märkte att hon blivit

starkare men hon ville inte berätta som det var, att hon klättrade bättre för hon gått ner i vikt,

det var allt för långt från hennes identitet. Klättringen blev alltså en del i att Stina därifrån

utvecklade ett ätstört beteende, hon hade svårt att sluta gå ner i vikt efter den initiala

nedgången som inte hade något med klättringen att göra. Hon ser två orsaker som kommer

från klättringen, dels prestationen, att hon märkte stadiga förbättringar vilket gjorde det svårt
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att övertala sig själv att äta mer och dels utseendet, hon kände att viktnedgången hade gett

henne en kropp som var eftersträvansvärd som klättrare.

Jag tänker att en klättrares kropp liksom är “lean”. Skulle jag säga på engelska, jag vet

inte riktigt något ord på svenska. Jag kommer från mer en musklig sport men känner så

här att vara liksom stark men stark på ett liksom, lite så uthålligt. Och nästan… Jag

pratar mycket med kompisar om det, att man, den optimala klättrarkroppen är också en

äldre, att “aa, man är 45”. Och man kan se nästan dom här underarmarna har klättrat så

länge. Det är inte så här nya stora muskler stark, det är stark på ett uthålligt sätt.

Martin - Det är senigt nästan.

Stina - Senigt! Precis. Mer senigt och mindre ungdomligt, och så blev min kropp tyvärr

när jag åt mindre. Och då aah, kändes det som något bra. Och vettigt, samtidigt som det

inte gjorde det, såklart.

(Stina)

Den nya vikten och det nya beteendet är svårt att hantera på grund av hennes identitet, det

finns en skam i att hon hamnat i något hon hela tiden försökt undvika och aktivt motarbetat

bland sina kompisar, det gjorde att Stina hade svårt att prata om sina problem förutom att

kunna skämtsamt prata om det hela med sina närmaste kompisar. Samtidigt bekräftades

hennes klätteridentitet genom den nya kroppen, tidigare har hon känt sig lite för stor för att

vara den typiska klättertjejen. Hon upplever att för tjejer finns bara ett ideal, att vara den

smalare seniga typen medan för män kan det vara ok både att vara den smala seniga typen och

en mer muskulös typ. Hon upplever att kroppen passar in bra i klättringen, att det känns bra

när musklerna syns eller att händerna och underarmarna ser ut på ett visst sätt men när hon

hamnar i andra sammanhang känns kroppen ofeminin och något som sticker ut.
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8 Diskussion

I det följande kapitlet kommer studiens resultat diskuteras. Kapitlet är indelat likt

resultatdelen, det vill säga först behandlas prestationsnarrativ, sedan normaliseringen av

ätstörningar och slutligen identitetsskapande i klättring. De olika temana för studien

överlappar varandra på många sätt och respondenterna har ofta element från flera teman i sina

berättelser.

8.1 Prestationsnarrativ

I respondenternas svar går att läsa ut ett narrativ för prestation och det ger dessa klättrare

svaret på frågan “hur blir jag så stark och bra som möjligt?”. För Greta och David som är de

två som i störst utsträckning tagit till sig det här narrativet har deras drivkraft för att klättra

grundat sig i prestationen, att bli så bra som möjligt. I klättringen finns det ett allmänt

vedertaget narrativ som går ut på att vara så lätt som möjligt för att klättra så bra som möjligt.

Ett annat sådant narrativ är att förlita sig helt på det kroppsliga för att bli bättre.

Respondenterna har tagit till sig det på olika sätt, Greta sökte sig till en miljö där hennes

drivkraft passade in, där såg hon andra personer som tagit till sig narrativet, för henne var det

viktigt att jämföra sig med andra som hon kunde relatera till, mestadels tjejer och framför allt

tjejer som hade en liknande kroppsform som henne, alltså smala tjejer som var

högpresterande.
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Jag följde ett väldigt strikt träningsschema tillsammans med mina kompisar då. Och

ville liksom göra, ja satsa ganska hårt ändå och bli stark och man ville ladda upp för

utomhussäsongen inför sommaren när vi skulle resa utomlands och klättra. Och jag hade

väl lite liksom byggt upp kroppskomplex egentligen och jämförde mig med lite starkare,

smalare klättrare. Så jag började väl med att, jag tyckte väl, så himla löjligt egentligen,

jag tyckte väl att mina ben och min rumpa var lite stora och klumpiga jämfört med min

överkropp. Alltså klättrare bygger ju naturligt väldigt mycket muskler i ryggen liksom,

man blir stark i ryggen och armarna men man har lite chicken legs liksom.

(Greta)

I citatet ovan visar Greta att det finns en norm, ett narrativ för kroppen i klättring, att

kvinnliga klättrare ska se ut på ett visst sätt. David lade också ett överdrivet fokus på kroppen,

i det här narrativet är det tydligt att han prioriterade fysiken före tekniken.

Om jag bara når upp till i mina ögon perfektion, då är det bra, då har jag nått upp till noll

liksom, då är det inga pluspoäng, bara att jag inte har några minuspoäng. Så jag jobbar

alltid i motvind med och i och med att jag har en inställning till klättring som helhet så

är ju kroppen är fruktansvärt viktig i klättring, det är en tekniksport men inte på det

sättet för du måste ha fysiken. Du kan inte ligga, du kan inte ta en månad liksom där

“nae men jag är så trött, jag håller på att bli utbränd på jobbet, jag behöver bara släppa

allt”, för då kommer du tappa så jäkla mycket i klättringen och du kommer må så dåligt

utav det och kan va jättejobbigt att ta sig tillbaka och många tappar det helt där. Så jag

känner att jag fått lägga upp hela livet runt klättringen och i det är kroppen en jävligt

stor del som jag inte får försaka men jag kan inte heller lyckas, jag kommer aldrig nå

den punkten där jag känner att jag är nöjd, där jag har nått mina mål.

(David)

Samma mönster har återfunnits i tidigare studier inom konståkningen där respondenterna

uppgett att det funnits en överdriven tillit till kroppsliga förbättringar, allt kommer lösa sig

bara man går ner lite i vikt eller blir lite starkare (Voelker & Reel, 2020). Samma studie

genomsyras också av ett genusperspektiv, att kvinnliga och manliga konståkare har olika

narrativ för att prestera. Den tidigare forskningen visar att ätstörda beteenden och
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viktnedgångar är förväntade hos kvinnliga idrottare, att det är deras sätt att bli bra. För

kvinnliga idrottare blir det naturligt att försöka ändra i sin kropp (Busanich, McGannon &

Schinke 2014; McGannon & McMahon 2019). För den här studien har det visat sig att dels

upplever respondenterna skillnader för hur män och kvinnor ska se ut som klättrare, att

kvinnliga klättrare ska va smala och manliga klättrare kraftiga och dels att det finns olika

förväntningar på hur en kvinnlig och manlig klättrare ska förhålla sig till mat och träning.

Jag tror säkert att det finns en viss ätstörningsproblematik på den manliga sidan också.

Men med tanke på att jag tränar, att min pojkvän var med i landslaget, alltså jag känner

typ hela landslaget och ingen… Dom har inte riktigt, som jag förstått det men sen vet ju

inte jag. För det är ju så personligt. Men dom har inte så samma självbildsproblem som

vi på tjejsidan har. Det känns som det ligger mer naturligt för tjejer att jämföra sig med

varandra. Killarna fokuserar väl mer bara på att bli så starka som möjligt. Det känns inte

som att det här med kosten, alltså min pojkvän lever på makaroner och köttbullar och

kastar i sig kexchoklad utan att tänka och han är hur stark som helst. Och jag

reflekterade mycket över det också, speciellt när jag var i min ätstörning att det var

ganska tufft. För jag kände att jag kunde inte göra samma sak, det kändes som att jag

behövde bli smal för att bli stark och jag behövde hålla igen på sådan mat liksom.

(Greta)

Smith och Sparkes (2009a) diskuterar hur vi människor väljer att bygga upp våra narrativ, hur

vi förklarar varför vi gör på ett visst sätt. I ett narrativ tar en person mycket från det sociala

runt omkring, normer eller vad andra personer gör som har influerat individen. David lutar sig

ofta mot klättringen och vad han ser andra klättrare göra för att finna en förklaring eller ett

argument för sitt eget beteende

Det är ju, [...] (känd klättrare) har ju blivit uppmärksammad nyligen, eller. Dom senaste

1,5 åren på att hon har gått ner något vansinnigt mycket i vikt. Om man ser till vad som

är hälsosamt så ligger hon alldeles för lågt. Hon har ju en kropp och en fettprocentsnivå

som för kvinnor är rent skadlig. Och hon är också en av dom absolut bästa klättrarna i

världen. Och någonstans, hon skulle aldrig kunna klättra på den nivån om hon inte har

den kroppskomposition som hon har i dagsläget. Och det är, det är nödvändigt, hon
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måste ha det. Och jag tycker att atleter någonstans måste få vara så pass extrema som

krävs för att pusha till såna här nästan övermänskliga nivå. Så ätstörningar inom sport,

tyvärr tycker jag har sin plats i vissa sporter för dom är nödvändiga för att kunna driva

sporten framåt.

(David)

Studien visar alltså att det i klättringen finns en rad olika narrativ som en ätstörd person kan

luta sig tillbaka mot för att förklara för omvärlden att “det är ok, jag är klättrare, det ska va så

här”. Från en teoretisk synvinkel visar respondenterna alltså att de är med och skapar sitt eget

narrativ, de är agenter i stället för passiva subjekt i formandet av deras identitet. De flesta

narrativen som respondenterna själva väljer att bygga upp är kopplade till någon form av

prestationsökning och att förlita sig på kroppsliga attribut för en prestationsökning. Det hela

blir än mer oroväckande när det i idrotten finns orimliga förebilder att se upp till, precis som i

de Bruin och Oudejans studie (2018) jämför sig respondenterna med de bästa klättrarna och

framför allt då de klättrare som har ohälsosamt lätta kroppar och använder det som ett

argument till varför de gör som de gör. Ett annat exempel från studien är Lars som upplever

att i klättringen är det helt rimligt att som amatör ta till metoder som egentligen hör till

elitidrotten.

Ja, varje vecka, varje dag. “Om jag gör så här kanske det blir så här”. Men det är ju

väldigt farligt. Och det är väl det som är tråkigt att det har börjat komma in i

klättervärlden mer, mer och mer egentligen. Att det är helt ok att göra såna konstiga

saker. Eller det kanske inte är konstigt om man tävlingsklättrar men. En kompis är

tränare till [...] (elitklättrare från Sverige), ja men på den nivån då har man total koll på

det. [...], det är en helt annan nivå. Det konstiga blir ju om såna amatörer som jag läser i

någon tidning om någon klätterdiet och börjar hålla på med det. Då tycker jag egentligen

det är ganska sjukt. För att klättra några grader hårdare. Men i det här samhället börjar

det inte bli så sjukt längre. Det är liksom en arsenal, ett verktyg man har i, i rockärmen

om man ska göra något.

(Lars)
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Precis som Lars säger så har elitidrottaren ofta ett helt annat stöd runt sig för att klara av att

hålla en specifik vikt på ett säkert sätt och kanske bara under en tävlingssäsong. En

amatörklättrare har inte alltid det stödet runt sig. Studien visar att respondenterna känner sig

ofta ensamma i sin ätstörning, det är ingen som vågar kliva emellan för att erbjuda hjälp, inte

förens det har gått för långt. Det här citatet från Greta summerar den här utläggningen om att

använda klättringen som ursäkt och att inte få det stöd som behövts.

Och när min tränare påpekade, det var faktiskt väldigt starkt av honom att han sa

verkligen rätt ut att jag ser att du har gått ner i vikt. Det här är inte bra liksom. Och hade

någon sagt det tidigare så hade jag nog börjat reflektera över det tidigare också liksom.

För jag tror ändå innerst inne att jag visste lite vad jag höll på med men man valde att

bortse från det utan fokusera mer på hur bra klättringen går liksom.

(Greta)

Som motvikt till det här farliga narrativet som ätstörda klättrare kan ta till sig kan vi se Lars

berättelse och hur han tar in andra sanningar för att skapa ett hälsosammare sätt att ta sig an

klättring på. Lars lägger mycket fokus i sin intervju på att förklara varför han klarar att klättra

så bra som han gör, att han har teknik, erfarenhet och att han har en bra mental kapacitet.

Jo men jag kan säkert tänka om man är, nu ska jag inte va så elitistisk. Om man bara är

inomhusklättrare så är ju vikt/styrkeförhållandet enklare som verktyg. Men om du ska

klättra ute 800 meter eller[...]. Eller vad som helst. Då är det så himla mycket annat som

är så himla mycket viktigare än om jag råkar ha 2 kilo för mycket. Om man gör en

bigwall-tur då har man ju med sig ett rack som väger 20 kilo. Då kanske det inte riktigt

spelar någon roll med lite “kilon till” eller så där. Det blir ganska lite (skillnad). Och jag

kan tänka mig inomhusklättrare då blir det ju väldig fokus på, jag ska bara upp. Man

toppar11 ju inte ens ur. Alltså du toppar aldrig ur ett boulderproblem, du håller ett grepp i

två sekunder och sen är du färdig. Det blir så fruktansvärt mycket mer fokus på

prestation.

(Lars)

11 begrepp från klättringen, innebär att klättraren fortsätter att klättra upp till toppen av klippan för att kunna
ställa sig ovanför.
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Relationer blir också en viktig del i hur Lars hanterar ätstörningen i klättring, han vet att i en

prestationsmiljö så kommer han få problem, i stället söker han sig till miljöer där andra

värderingar kommer i framkant.

Alltså den formen jag håller på med, vad ska jag säga. Dom människor jag klättrar med,

vi gillar ju att festa och grilla över öppen eld och såna saker. Så då blir det, det blir mer

folk som inte bryr sig om det. Om man är på klätterträffar eller iväg och klättrar i

Bohuslän eller något sånt där. Det är ingen som äter sallad direkt utan då är det kopiösa

mängder alkohol och kött, chips. Ja. Så i det fallet så är ju det positivt för då lär man sig

att det spelar ju ingen roll. Det spelar mer roll hur mycket alkohol du dricker, för då

kanske du inte orkar klättra dagen efter.

Martin - Det är inget medvetet val av dig att du söker dig till en krets som är bättre för

dig?

“Lars” - Det gör man nog omedvetet. Jag skulle aldrig kunna hänga med

inomhus/prestationsmänniskor. För då skulle det bli så, då skulle jag haka på. Så det är

nog omedvetet att jag har valt bort den formen, för jag söker så mycket annat i

klättringen. För det skulle jag nog torskat på om det skulle varit så. Om man kommer in

i en fel miljö kanske man skulle säga.

(Lars)

Det kan Lars sedan använda i meningsskapandet för klättring, att för Lars betyder klättring

något helt annat än att bara klara svåraste leden, relationerna vi har möjliggör det här

meningsskapandet.

8.2 Normaliseringen av ätstörningar

Det som skiljer föregående kapitel om prestationsnarrativ med det här kapitlet är främst att i

stället för ett förkroppsligande av narrativ, att respondenterna såg klättrare som såg ut på ett

visst sätt eller klättrade en viss svårighetsgrad så har Malin och Hanna påverkats av det som

sägs, budskapet som kommer från den sociala kontexten i klättringen. Till viss del är det

fortsatt ett prestationsnarrativ men förmedlat på ett annorlunda sätt. Smith och Sparkes
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(2009a) ser narrativ som beroende av personerna runt omkring oss, meningsskapandet sker i

samarbete med andra, oavsett hur individualistisk eller unik en person kan tro sig vara. Det

innebär alltså att för att förstå varför en klättrare kan komma att bli ätstörd eller bibehålla sin

ätstörning genom klättringen behöver personerna i klättrarens närhet, vad de pratar om och

deras relation till den ätstörda analyseras. Malin började efter en tid i klättringen uppleva att

andra pratade om vikt och klättring på ett sätt som var oroväckande, efterhand som Malin

blev mer inkluderad i kulturen i klättringen blev till slut kommentarerna vardag och normalt

för Malin att höra och därmed också klättringen en del av hennes narrativ som ätstörd.

McGannon och McMahon (2019) visade i sin studie Understanding female athlete disordered

eating and recovery through narrative turning points in autobiographies att personer kan bli

mer eller mindre påtvingade ett narrativ, kommentarer från tränare och träningskompisar kan

ha ett starkt inflytande på en ätstörd persons meningsskapande. På samma sätt har Hanna i sin

berättelse pekat på olika influenser i klättringen som bygger på det som sägs och pratas om i

klättringen. Det blir för Hanna något att falla tillbaka mot i sitt meningsskapande som person

med ett ätstört beteende, att det upplevs som normalt i klättringen att vara besatt av kost.

“Hanna” - Den har väl egentligen varit, på ett sätt har jag redan med mig in i klättringen

hade jag ett visst ätstört beteende så har det gjort att man blir accepterad, eller man har

inte accepterats men man kan prata om kost och träning och nutrition så det vart en väg

in så. I gemenskapen i klättringen, som framför allt som dom som jobbar mer med

prestation och sportklättring.

Martin - Det är som att du, du tänkte väldigt mycket kring dom här sakerna och sen

liksom tog du med dig det till klättringen?

“Hanna” - Ja men precis så, och där finns det ju redan forum för att diskutera kost och

träning. Det är så, i och med att det är väldigt, eftersom vikten är en stor del, finns

mycket att man tänker på vikten inom klättring. Och det är den, för jag har egentligen

två sociala nätverk inom klättringen, jag har dels en klick som sysslar mer med träning,

tävling, utveckling, dom i min ålder tävlar inte så mycket längre, utan dom är mer med

på coachingsidan. Och, men att jag umgås mycket med yngre klättrare när jag är på det

klättergymmet där jag klättrat mest hittills.

(Hanna)
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Att studera narrativ innebär att undersöka hur personer förstår sig själva, i det finns en

uppfattning om att människan ständigt söker efter förklaringar till varför “man är som man

är”. Det här sökandet innebär inte en strävan efter en lösning på ett problem utan bara ett

sökande efter förståelse vilket gör att personer kan ta till sig negativa budskap som egentligen

är skadliga ifall de samtidigt bidrar till att förklara varför till exempel Malin har en ätstörning

(Smith & Sparkes 2009a). Klättrare normaliserar för det mesta inte ett beteende som är direkt

skadligt, till exempel som Hanna beskriver

Jag har ju inte hört någonting av det som jag har hört när man har tittat på det

internationellt att det är någon som har fått höra att “ja men klarar du inte det draget, ja

men du skulle inte tagit den bullen i pausen”. Den typen av kommentarer hör jag inte

explicit. Men att man ser att det finns en högre medvetenhet i liksom. Jamen vad finns

det för utbud till, på klättergymmen som mellanmål och fika. Såna saker och man ser att

många, tittar man i affären i stort är det inte vanligt när man är ute bland vanligt folk så

ser man inte många som står och läser, “vad innehåller det här egentligen” medans det

inte alls är ovanligt när man är på klättergymmet och handlar fika.

(Hanna)

så handlar det snarare om små saker, små kommentarer eller små handlingar. Det finns även

en generell uppfattning om att idrottare behöver vara medvetna om sin kost och bara äta

nyttig mat hela tiden (Stoyel, H. et. al. 2021) och det återkommer även i studien att

respondenterna upplever att de behöver upplevas som nyttiga av andra och att de upplever

andra klättrare som nyttiga. Precis som Smith och Sparkes (2009a) pratar om så är det

meningsskapandet som är det viktiga, vad vi lägger för mening bakom det vi ser och hur det

kan användas för att beskriva vårt eget beteende och identitet. Ätstörda personer är experter

på att ge ursäkter och förklaringar, då kan det räcka att de hört andra klättrare prata om att de

slutat äta godis. Det ger dem en ursäkt för att själva ha ett destruktivt beteende.

8.3 Identitetsskapande i klättring

Respondenterna i studien har ofta en nära relation till klättringen och identifierar sig på olika

sätt som klättrare. För Stina som klättrat länge, känner många i klättringen och jobbar i
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klätterhall blir klättringen en del av hennes identitet. En annan del av Stinas identitet är att

vara en person som är medveten om ätstörningar i alla lägen, som absolut inte ville

uppmuntra till något ohälsosamt i klättringen. Att då gå igenom en viktnedgång och utveckla

ett ätstört beteende samtidigt som hon klättrade hårdare än tidigare och kände att hon fick en

kropp som var mer i linje med sin identitet som klättrare blir svårt att hantera.

Ja men absolut, för jag har ju försökt hålla det väldigt långt borta men sen det som hände

var att jag för en tid sen gick igenom en stor sorg, eller flera kanske man kan säga och

då, och det har hänt mig tidigare i livet att det har hänt någonting jobbigt och man

kanske får mycket ångest under ett par dagar och inte äter så mycket. Och det hände nu

också att jag så gick in i ganska mycket ångest, hade svårt att äta men sen så hittade jag

inte riktigt tillbaka från det. Och det tror jag till viss del var klättringen tyvärr för att jag

bearbetade också sorgen genom att klättra ganska mycket och märkte ju så att. Jag gick

ner, jag tror 5 kilo på en dryg vecka och kunde helt plötsligt klättra dom sakerna som jag

inte kunnat klättra innan. Och det är jättesvårt att tänka kring. Och jag var jätterestriktiv

kring vilka jag berättade för. För folk märkte det också att “wow, du klarade den här

leden”. Då kan man ju inte säga bara “ja, knepet var att jag gick ner 5 kilo”. Jag tycker

att det är jättesvårt för jag känner inte att jag kan prata med människor om det. Det är ett

jättesvårt ämne. Därför blir det, man blir lite ensam i det också.

(Stina)

Det finns i Stinas berättelse ett narrativt avbrott, när Stina får det ätstörda beteendet går det

helt emot hennes tidigare identitet, det blir något hon skäms för. Det hela kan förstås som att

livet förväntas följa den narrativa linje som byggts upp för oss dels utifrån våra egna

förväntningar och dels utifrån den väg som samhället skapat för oss. En ätstörning är ofta inte

med i den planen, speciellt inte för Stina. Som en motvikt mot det här narrativa avbrottet

närmar sig Stina ett annat narrativ som finns i klättringen, att hon känner sig mer som en

klättrare genom att hennes utseende förändras. Hennes känslor för den här förändringen är

förvirrade eftersom det i klättringen ses som något positivt att gå ner i vikt och få en för

klättrare mer eftersträvansvärd kropp och i hennes vardagliga liv är dessa tankar helt

tabubelagda. Förvirringen uttrycker sig i situationer där hennes kropp är mer exponerad för

andra.
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Att bero på att jag ju varit så mycket kring, inte aktivt men tänkt mycket kring

ätstörningar och velat liksom motverka det. Så kan jag tänka att “fan, jag bidrar ju till

ätstörningar när jag går på stranden och är alldeles för smal och har alldeles för mycket

magrutor”. Alltså att, och då känner jag att jag inte kan ta upp det, “gud jag vill typ ta

upp att hoppas du inte känner dig obekväm av min kropp” Men det har jag tänkt på

också att jag bara, när jag är på klättringen vill jag vara jättesmal men utanför det vill jag

typ inte det för jag vill typ ta avstånd från smalhetshetsen. Ja, det här tycker jag är

skitintressant för jag har verkligen tänkt på det ibland bara, “gud, jag vill typ skyla min

kropp nu, det som jag vill visa upp på klättringen för jag har jobbat på den och… Och

för att den ska se ut som att den kan klättra vill jag typ skyla i andra sammanhang med

mina kompisar för att dom har så härliga vanliga kroppar. Som inte jag vill spoila med

min kropp som inte äter tillräckligt typ.

(Stina)

Smith och Sparkes (2009a) förklarar att narrativ kan bli förkroppsligade, med det menas att

kroppens utseende kan betyda olika saker och tolkas ständigt av de människor som finns runt

omkring oss. För Stina blir alltså hennes kropp både något positivt i klättringen eftersom det

där finns ett visst narrativ och i det vardagliga livet blir kroppen tabubelagd eftersom den står

för ett narrativ som bygger på orimliga ideal, Stina ser sin kropp som en symbol för

kroppshetsen i samhället. I studien Athletes’ Body Talk: The Role of Contextual Body Image

in Eating Disorders as Seen Through the Eyes of Elite Women Athletes (de Bruin & Oudejans

2018) är problemet för flera av respondenterna att idrotten ger orimliga ideal som de aldrig

känner att de når upp till och att idrotten blir en plats där kroppen är central. Många upplevde

att deras kroppar bara spelade roll i idrotten eftersom den var en så stor del av deras liv, i

vardagliga livet blev kroppen mindre viktig och därför inte ångestframkallande. Stina följer

en helt annan väg eftersom hon har den här starka kopplingen till ätstörningar redan från

början och ser inte en smal kvinnokropp som särskilt eftersträvansvärd i ett vardagligt

sammanhang.

Och jag själv liksom har varit förvånad för jag tänkte innan att jag så här, jag har varit så

bra på att inte tänkt på att jag vill va smal som ett ideal. Men vill väl lyfta fram den biten
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igen kring att vilja se ut som en klättrare för jag blir verkligen förvånad över hur mycket

det har spelat in. Och även så, det är inte bara kring kropp, eller så inte bara ens mage

men det är också typ att man, aa, i ansiktet, händerna, allt i den här kanske senigheten

som vi pratade om, det tycker jag är en viktig del för det har verkligen överraskat mig

så. Att liksom, och att klättringen är en ganska stark identitet för många och är det för

mig också.

(Stina)

Klättring är en livsstil, inte minst för Stina som lägger mycket tid på klättringen, det kan

eventuellt bidra till Stinas syn på kroppen inom klättring som både praktisk och estetisk till

skillnad från andra idrottare som kanske har en tydligare distinktion mellan sin idrott och det

vardagliga livet.

9 Slutsats

I det här kapitlet sammanfattas studiens resultat för att svara på forskningsfrågorna som ställts

för studien, inledningsvis argumenteras för studiens vägval och ifall de visat sig rätt väg för

att svara på studiens syfte. Sedan besvaras forskningsfrågorna under tre rubriker och

avslutningsvis diskuteras implikationerna av studien, vad klättringen kan lära sig av studiens

resultat.

Den här studien har belyst ätstörningar i klättringen utifrån ett interpretivistiskt

forskningsparadigm, respondenternas berättelser har getts plats att stå för sig själva genom att

tillämpa narrativ studie som både metod för datainsamling och analys samt som ett teoretiskt

fundament. I resultatdelen har respondenternas berättelser fått stå helt på egen hand utan stöd

från tidigare forskning, syftet med det har varit att få stringens i berättelserna. Därefter har

respondenternas berättelser getts ytterligare mening genom att se till olika krafter som

påverkat och bidragit till meningsskapandet i deras berättelser. Respondenterna visar på

komplexiteten i ätstörningar genom deras unika och heterogena berättelser, det bör ses som en
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framgång för studien att den här komplexiteten lyfts fram och visar att studien håller sig sann

till den utstakade metodologiska vägen. Forskaren har i presentationen av resultatet förhållit

sig värderingsfritt till det som sägs i största möjliga mån för att låta respondenternas

sanningar få stå för sig själva. Med det sagt är det viktigt att räkna med att forskaren dels

kunnat influera det som sägs i intervjuerna genom frågorna som ställs och relationen mellan

intervjuobjekt och intervjuledare och maktbalansen som finns i forskningsintervjun och dels

omedvetet påverka hur resultatet presenteras genom olika narrativ som forskaren styrs av.

Ätstörningar är som tidigare nämnts komplexa sjukdomar, att beskylla klättringen för att vara

den enda orsaken bakom respondenternas ätstörningar är fel, i stället har respondenterna visat

på olika vägar in i sin ätstörning och att klättringen tagit olika roller i deras berättelser. Vad

gäller normer om mat, utseende och träning som eftersöks i första forskningsfrågan visar

studien att det finns flera olika normer i klättringen som respondenterna aktivt använt sig av

för att förklara sin ätstörning för sig själva och omvärlden och därigenom också normaliserat

sin ätstörning i klättringen. Det kan vara att många klättrare de pratar med är extra noggranna

med kosthållning eller visar en större medvetenhet kring sin vikt eller vikt/styrkeförhållande

eller att de sett andra klättrare som är smala och använder det som argument för sin

ätstörning. Klättringen har också för några av respondenterna påverkat dem till att utveckla en

ätstörning genom olika triggers som finns i klättringens normer och även i klättringen som

sport, exempelvis Greta som berättar att en initial tanke om att tappa några kilon för att närma

sig de bästa klättrarna i kroppskonstitution utvecklades till en ätstörning delvis på grund av de

kontinuerliga och tydliga förbättringarna hon gjorde när hon gick ner i vikt, bekräftelsen var

allt för stark för att klara av att motivera ett avbrott i viktnedgången.

Studiens andra forskningsfråga behandlar klättring som social kontext och frågar hur klättrare

med ätstörningar upplever den sociala kontexten. Andra klättrare påverkar respondenternas

ätstörningar genom dels deras utseende och förmåga och dels genom det som sägs bland

klättrarna. Dessa narrativ som respondenterna utsatts för i klättringen är ofta indirekt skadliga,

att det inte är särskilt negativa narrativ i sig men att respondenterna känt sig bekväma i

klättringen, deras ätstörda beteende har matchat väl med andra klättrare. På det sättet har

respondenterna fått bekräftelse för sin ätstörning och kan använda det för att bibehålla

ätstörningen. Respondenterna upplever att i klättringen är det möjligt att söka sig till en miljö
56



där deras ätstörning passar in, det är ofta ett aktivt val de gör att välja vilka de vill klättra med,

det finns också exempel i studien på hur respondenterna varit strategiska och sökt sig till

sociala kontexter i klättringen där deras ätstörning inte passar in och därigenom blir det en

tryggare miljö med lägre risk att vidareutveckla sin ätstörning.

Identitet är en viktig del av narrativ som teoretiskt begrepp, genom narrativet skapar en

person sin identitet och det har också skett i den här studien. Att identifiera sig som klättrare

är något eftersträvansvärt och något respondenterna värderar högt, därför blir också deras

narrativ ett sätt att befästa sin identitet som klättrare och kroppen är en viktig del av deras

narrativ. Hur den ser ut och vad den är kapabel att göra blir en viktig del av att identifiera sig

som klättrare, narrativet blir förkroppsligat. Allmänna narrativ som respondenterna påverkats

av är att klättrare ska vara smala för att bli framgångsrika och att en klättrare ska se smal och

“senig” ut. En ätstörning innebär i många fall en viktnedgång och det har för respondenterna

bekräftat deras identitet som klättrare och därmed också gett mening till deras narrativ. På så

sätt har ätstörningen getts en acceptans i deras liv.

9.1 Implikationer av studien

Likt många andra idrotter finns det i klättringen aspekter som kan driva på utvecklingen av en

ätstörning hos klättrare i alla åldrar, för alla kön och för klättrare på olika nivåer. Det är

naturligtvis inget unikt för klättringen utan problemen är ofta jämförbara med de som upplevs

i andra idrotter. Klättringen kan också vara ett stöd för personer med en ätstörning, ett sätt att

ta tillbaka sin kropp och känna sig kapabel och stolt över kroppens förmåga. Det finns också

miljöer i klättringen som fungerar som ett skyddsnät mot ätstörningar, att se personer med

olika kroppsformer och med sunda matvanor klara av att klättra svåra leder eller problem har

respondenterna lyft fram som positivt för deras ätstörningsproblematik. Det är viktigt att

klättringen motarbetar kroppsfixeringen som finns, att motverka ett överdrivet fokus på

fysiologiska aspekter som styrka, vikt, längd eller smidighet och i stället lägga ett större fokus

på att teknik och mental kapacitet är minst lika avgörande för att klättra bra.
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11Bilagor

11.1 Bilaga 1

Intervjuguide - Ätstörning bland klättrare

Bakgrund

1. Kan du berätta lite grundläggande saker om dig själv, ålder, utbildning, arbete,

civilstatus?

2. Beskriv dig själv som person, vad är din personlighet, vilka intressen har du?

3. Hur ser din närmsta umgängeskrets ut? Hur påverkar de dig som person?

a. Vart placerar du klättringen i ditt sociala liv?

4. Hur ser du på din egen kropp och hur har det förändrats över tid?

Ätstörningsproblematik

5. Kan du berätta om dina upplevelser och känslor kring att utveckla en ätstörning?

6. Hur upplevde du att din ätstörning påverkade ditt vardagliga liv?

7. Har det funnits vissa avgörande ögonblick i ditt liv kring din ätstörning? Berätta om

dessa.

8. Hur ser du på ätstörningar idag, vad betyder begreppet i dina ögon?

Klättring

9. Beskriv ditt förhållande till klättringen, hur du utövar klättring, vilka mål du har med

klättringen.

10. Hur kommer det sig att du hittat till klättringen? Berätta om dina första upplevelser i

klättringen, vad tänkte du, hur kände du dig?

11. Vilka drivkrafter finns bakom ditt utövande? Har de förändrats över tid?
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Att ha ätstörning som klättrare

12. Kan du beskriva dina upplevelser av att ha en ätstörning när du varit aktiv i

klättringen?

13. Finns det paralleller du kan dra mellan klättringen och din ätstörningsproblematik?

14. Hur har din ätstörning påverkat och påverkats av den sociala delen av klättringen?

Övriga frågor

15. Varför ville du vara med i studien?

16. Har vi missat något i intervjun som du känner är en viktig del av din problematik?

Utveckla.

11.2 Bilaga 2

Ätstörningar bland klättrare

Informationsbrev

Hej och välkommen till den här studien. Jag heter Martin Sundgren och det här är min

masteruppsats som jag skriver på idrottsvetenskapliga masterprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Det här är ett kort informationsbrev som beskriver studien och framförallt förtydligar vad det

innebär att delta i studien och dina rättigheter som respondent så att du som deltagare kan göra

ett informerat beslut om att delta i studien.

Klättringen passar in som en “gravitationsidrott”, alltså att vikt relaterat till styrka är en

komponent som kan påverka prestation vilket då blir jämförbart med idrotter som höjdhopp,

långlöpning med flera. Forskning visar att klättrare i högre utsträckning utvecklar ätstörningar

och att nivåerna kan jämföras med mer klassiskt utsatta idrotter som konståkning, gymnastik

eller långlöpning. Därför är det studiens syfte att bättre förstå varför klättrare utvecklar

ätstörningar i högre utsträckning.

Vem är med i studien och varför?

Jag vill intervjua personer som har egna erfarenheter av att ha en ätstörning och samtidigt vara

klättrare, Det är relativt breda kriterier för att inkluderas i studien och det är för att inte värdera

mellan olika erfarenheter, alltså allas berättelser är viktiga för studien. I skrivande stund är det
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fyra deltagare i studien vilket är relativt bra och kommer förhoppningsvis leda till en studie rik

på data.

Jag har samlat in kontaktuppgifter för alla deltagare men det är bara jag och eventuellt min

handledare som har tillgång till kontaktuppgifterna.

Intervjun

Vid intervjutillfället kommer vi träffas genom ett sedan tidigare bestämt samtalsverktyg (zoom,

skype etc.) och hela intervjun kommer att spelas in. Eftersom det är personliga berättelser som är

huvuddelen av intervjun är det väldigt svårt att avgöra hur lång tid intervjun kommer ta,

förhoppningsvis runt en timme, eventuellt kan vi ta en paus ifall det blir långt. Jag kommer

skicka ut intervjufrågorna på förhand så ni som deltagare är förberedda på vad som komma skall.

När som helst under intervjun går det bra att avbryta ifall man inte vill fortsätta och man behöver

inte förklara varför. Om intervjun avbryts kommer jag inte använda något av det tidigare

inspelade materialet såvida inget annat bestäms då.

Intervjuerna kommer bara användas för min studie.

Övrig information

Studien följer Linnéuniversitetets etiska riktlinjer för forskning. Det innebär bland annat att

studien respekterar alla deltagarnas konfidentialitet, alltså kommer alla namn bytas ut och även

andra uppgifter som eventuellt kan härleda till deltagarens identitet kommer bytas ut.

Eftersom det är eventuellt traumatiska upplevelser som studien söker efter kan intervjun komma

att bli jobbig, det är bra om du som respondent förbereder dig på det samt kollar igenom

intervjufrågorna ifall det är någon fråga som du tror kommer vara speciellt jobbig så kan vi

undvika den.

När jag är klar med studien kommer deltagarna få möjlighet att granska det som skrivits om er,

ni kommer få en kopia av studien där era delar markerats. Detta för att kontrollera mina

tolkningar så att inga misstag har gjorts.
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Studien kommer efter avslutad kurs laddas upp på internet i en databas för uppsatser där alla kan

se den.

Vill du vara med i min studie?

Har du fått tillräcklig information?

Har du kunnat ställa alla frågor du vill om studien?

Ifall du vill vara med i studien så skriv på nedanför så vet vi att du har gjort ett informerat beslut

om att delta i studien.

●

Underskrift:____________________________

Namnförtydligande:____________________________

Kontakt:

Studiens författare: Martin Sundgren, mail: martinsundgren@outlook.com

Studiens handledare: Tobias Stark, mail: tobias.stark@lnu.se
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