
Britt och maten – vuxna minnen och reflektioner kring ätovilja 
 
I samband med en föreläsning om ätproblem, kom en kvinna i 30-årsåldern fram till mig 
efteråt. Britt, som jag kallar henne, berättade att det jag sagt om ätproblem väckt minnen hos 
henne. Efter att vi pratat om detta en stund frågade jag Britt om vi vid ett senare tillfälle skulle 
kunna prata mer om hennes upplevelser. Så blev det. Samtalet är ingen intervju i strikt mening 
utan består av frågor som intresserade mig och Britts svar som är återgivna med ungefär 
samma ord som under samtalet. Britt har läst intervjun och godkänt att den används just som 
en redogörelse för en vuxens minnen och reflektioner kring ätovilja. 
 
Hur gammal tror du att du var när du första gången tänkte att maten kände obehaglig? 
Jag minns inte hur gammal jag var men jag vet att när jag satt och lekte på golvet i köket och 
hörde matslamret, knöt det sig i magen på mig. När måltiden var över, tänkte jag att nu dröjer 
det länge innan det blir mat igen. Vatten var det godaste, och jag tänkte: tänk om man bara 
kunde dricka vatten! 
 
Jag är nummer 3 av 4 syskon. Inget av mina syskon hade lika stora problem som jag men jag 
minns att jag och min bror kunde spotta ut maten eller försöka gömma den. Jag tror att min 
mormor också hade problem med maten som jag. 
 
Vad gick bättre att äta, vad gick sämre? 
Varm mat rörde jag ihop på tallriken eller satte en liten smak av allt på gaffeln. Då kunde jag 
dölja det som var äckligt. Grönsaker la jag alltid i separata högar och åt upp var för sig. Maten 
fick inte bli kall, det var äckligt. Den enda mat som jag fick spotta ut var när jag tuggat ur 
saften ur köttet, då fick jag lägga de trådiga bitarna på tallrikskanten. Frasiga pannkakor 
tyckte jag inte om, de skulle vara lite degiga. Jag kunde äta ren deg också.  
 
Mina föräldrar var vegetarianer. Jag tyckte alltid att maten var smaklös, vita grönsaker, till 
exempel selleri, jordärtskocka smakade söt-jolmigt, potatis som kunde vara hård inuti ibland, 
och linser blev mjöliga det var äckligt. Men inlagd sill luktade för starkt, den ville jag inte ha. 
Periodvis åt jag messmör, den mamma gjorde tyckte jag oftast bäst om. Pizza och spaghetti 
med köttfärssås var det bästa hemma. När andra skulle komma och hälsa på brukade vi 
syskon säga ”kan vi inte äta någon som vanligt folk”? 
 
Omgivningen reaktioner, stöd, tvång? 
De kallade mig ”primadonnan” när jag inte ville äta. Jag brukar tänkte ”tving-tång” när jag 
minns hur mamma höll mig om nacken och tvingade i mig mat. Jag värjde mig förstås och 
fäktade. Ibland lurade de mig, ”titta ett flygplan” och så fick jag skeden i munnen. Pappa sa åt 
mig att äta, sen gick han till jobbet. 
 
Jag hade lärt mig att det är bra att tugga länge (tugga varje tugga 40 gånger) innan man sväljer 
så jag tuggade och tuggade. ”Har du tuggat klart” frågade de. Men det hade jag ju inte. Jag 
minns inte om jag tänkte att det skulle vara läskigt att svälja, eller om jag inte ville svälja eller 
hur jag nu tänkte. När jag ändå försökte var det som om det låste sig ibland. Jag gjorde en 
slags sväljningsrörelse men allt kom i ofas. Värst var det om jag skulle svälja någon medicin, 
en tablett, då tänkte jag alltid ”det kommer inte att gå”. Jag minns att jag grät. ”Svälj nu”, så 
satt jag och väntade på att jag skulle svälja. Jag tog vatten ibland att svälja ned maten med, det 
brukade gå lättare. Men ibland svalde jag bara vattnet, maten var kvar. När jag tagit sista 
tuggan fick jag gå från bordet. Jag hade ofta mat kvar i kinderna lång tid efter måltiden, det 
hade min syster också. Jag lekte och pratade och småningom slank väl maten ner, jag minns 



inte hur det gick till. Spotta ut fick jag inte. ”Du måste i alla fall smaka”, det är en uppmaning 
jag kommer ihåg, så gjorde jag det med tårar i ögonen, sen slapp jag mer. 
 
Jag kommer ihåg att jag fick beröm när jag ätit klart. Tänker att det var väl skönt att få beröm 
när man ansträngt sig så mycket, då var det skönt att veta att man varit duktig. Men det bästa 
var när allt var över! När vi var hos mina kusiner tänkte jag på att min moster gav dem sådant 
de ville ha, hon gjorde i ordning något annat till den som inte gillade maten. Tror att min 
moster och mormor försökte prata med mamma och lite tog hon nog intryck. Minns att jag 
fick göra ”hamburgare” av köttet genom att lägga den mellan brödskivor, det gick lättare då. 
 
Hur kändes maten i munnen då, hur känns den nu? 
Mat var äckligt! Svåra konsistenser var gröt, puddingar av olika slag, fromage, hemgjort 
potatismos (pulvermos bättre, var alltid slätt), mannagrynsgröt (kunde det finnas klumpar i), 
fiskbullar, mixade grönsakssoppor med det ”vita” av selleri eller palsternacka, gröna linser 
som kokat sönder och blivit mjöliga, ”tråden” i hela bönskidor, blåbärskräm där det alltid 
fanns rester av skal. Kolsyrade drycker tyckte jag inte heller om, de bubblade upp i näsan. Jag 
kväljde ofta på maten men kräktes aldrig, bara några gånger när jag hade magsjuka. Tror att 
jag har svårt att kräkas, kan inte rapa heller, min mormor var likadan. Nu är jag väldigt 
känslig för om maten är för salt eller söt eller innehåller mycket fett. Tycker inte om räkor 
eller lutfisk, har lite slemmig konsistens. Annars har mycket av min aversion mot mat gått 
över av sig själv – det började med, tänker jag, att jag tyckte att maten i skolan var så god. 
 
Var du känslig i munnen på något annat sätt också eller är fortfarande? 
Jag tog alltid av maten från gaffeln med framtänderna, undvek att känna maten mot läpparna. 
Jag ville inte bli kladdig på fingrarna av smör från smörgåsen och balanserade den mot 
fingertopparna och var alltid rädd att någon skulle stöta till mig så jag tappade den. ”Håll 
ordentligt i mackan” sa mina föräldrar. Jag är fortfarande känslig för kladd i händerna, måste 
tvätta av mig så fort jag kan. Jag har också väldigt känsligt luktsinne, känner minsta spår av 
till exempel mögel. Jag tycker fortfarande att tandborstning är äckligt när jag känner en massa 
lödder mot gommen. Jag är kittlig också, om jag får massage måste den vara med ordentliga 
tag, annars känns det som kittling och det är obehagligt. Min pojkvän säger ”ja men, det är ju 
när det kittlar som det känns skönt”. När jag är trött eller stressad tycker jag att mina obehag 
ökar för det jag är känslig för. 
 
Hur tänker du idag på de ätproblem du hade som liten? 
Mina föräldrar ville att vi barn skulle äta nyttig mat. Jag kan än idag äta något, som jag 
egentligen inte tycker om, för att jag efteråt ska kunna säga till mig själv att jag varit duktig! 
Det har blivit ett sätt för mig att berömma mig själv. När jag var liten tänkte jag inte på att jag 
hade problem med maten. Det var bara så att jag tyckte att maten smakade äckligt, jag var van 
vid den känslan. Jag tror att jag också tänkte ”när är det dags att börja smaka på andra saker 
när man alltid har sagt att man inte vill?”. Pratade aldrig med någon annan vuxen, men vi 
syskon hade på något sätt det där med maten gemensamt. Min bror tog på sig en gång att det 
var han som spottat ut, fastän det var jag; han visste att det var jobbigare för mig. 
”Det är något man har levt med. Hela mitt liv när jag bodde hemma har präglats av ätandet, 
faktiskt ändå upp i 25-årsåldern”. 
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