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Inledning
 
Det finns det som tyder på att 80 % av kvinnliga collegestudenter i USA har något som 
kallas en ”anorektisk attityd” utan att behöva ha en diagnostiserad ätstörning (1). Den 
aktuella forskningen inom området beskriver att Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa är 
sjukdomar som på olika sätt hör ihop. Carlsson och Eriksson beskriver att den 
gemensamma nämnaren för båda dessa sjukdomar är just den ”anorektiska attityden” som 
innefattar både ett beteende och ett sätt att tänka i en strävan efter att bli smal. Till det som 
är gemensamt hör även en förvrängd kroppsuppfattning. Tidigare har det gjorts försök att 
påvisa ett samband mellan ätstörning och olika psykiatriska diagnoser, men det har i många 
fall visat sig vara svårare än förväntat. Aktuell litteratur på området beskriver sjukdomens 
biologiska, psykologiska och sociala aspekter, där det både inom och mellan 
kunskapsintressena söks efter orsak till sjukdomen. Vid behandling och för en så god vård 
som möjligt för dessa patienter har det därför blivit avgörande att se till flertalet 
orsaksfaktorer, och arbete över disciplinerna bör ske (2). 
Av 100 000 kvinnor diagnostiseras varje år 10-40 nya fall av Anorexia Nervosa och 5-65 
nya fall av Bulimia Nervosa i Sverige. Den grupp av ätstörningar som har ökat mest är 
ätstörningar utan närmare specifikation som i dag är 3-4 gånger vanligare än de specifika 
ätstörningarna Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa. Cirka 10 % av dem som drabbas av 
Anorexia Nervosa är män (3). 
  
Ätstörningar blir idag allt vanligare. Tankar, egna attityder och samhällsattityder till 
kroppen påverkar allt fler och den anorektiska attityden ses allt oftare hos både yngre och 
äldre oavsett kön. Inom omvårdnaden kommer sjuksköterskan att möta många patienter 
som har eller är på väg att drabbas av en ätstörning. Då är det viktigt att kunna vara 
observant på både attityder och symtom, och ha kunskap om dessa. 
 

Bakgrund 
 
Traditionell forskning delar upp Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa i två skilda 
diagnoser och då i synnerhet inom amerikansk forskning, medan europeisk forskning har 
börjat se de två sjukdomarna på ett mera enhetligt sätt. Ätstörningar delas idag upp i 
specifik och ospecifik ätstörning. Till specifik ätstörning hör Anorexia Nervosa och 
Bulimia Nervosa. Ospecifik ätstörning är en diagnos på ätstörningar utan närmare 
specifikation, en symptombild som inte når upp till kriterier för en specifik ätstörning (2). 
Det finns ytterligare två områden som är omdiskuterade huruvida dessa ska klassas som 
egna diagnoser, och dessa är Ortorexia Nervosa som innebär ett tvång att vara hälsosam (4), 
och hetsätningsstörning som när det förekommer ensamt kallas ”binge eating disorder” och 
som till stor del fortfarande faller under benämningen Bulimia Nervosa (5). 
Carlsson och Eriksson beskriver att Morton år 1686 kunde visa på ett typisk anorektiskt 
tillstånd hos en av sina patienter. År 1874 fick sjukdomen Anorexia Nervosa sitt namn av 
Gull vars patient ansågs behöva tvångsmatning, varifrån sjukdomens namn kommer, som 
betyder ”aptitlöshet” (2). Bulimia Nervosa betyder ”nervös omättlighet”. Det här beteendet 
finns beskrivet sedan antiken och blev antaget som en medicinsk företeelse under 1700-
talet. På 1960 och 70-talet sågs patienter med Anorexia Nervosa ha episoder av hetsätning 
med kräkning. Sjukdomen blev känd i Sverige under 1970 och 80-talet, och fick år 1987 
namnet Bulimia Nervosa (6). 
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Anorexia Nervosa 
 
Anorexia Nervosa kännetecknas av en rädsla för att gå upp i vikt och innebär ett stort 
kontrollbehov av kroppsvikten som leder till självsvält. Anorektikern har en störd 
kroppsuppfattning och kroppskänsla och upplever sig själv som överviktig, och försöker på 
alla sätt att gå ner i vikt bland annat genom kräkning, svält, intensiv träning, undvikande av 
kalorier och med hjälp av laxantia (2,5). Den kraftiga avmagringen påverkar kroppen på ett 
negativt sätt. Anorektikern får utöver avmagringen symtom som torr hy, amenorré (ingen 
menstruation), magsmärtor, förstoppning med risk för hemorrojder och rektalprolaps, 
minskad hjärtfrekvens, lågt blodtryck och lägre kroppstemperatur. En störd elektrolytbalans 
hos de här patienterna kan orsaka hjärtarytmi med risk för plötslig död. Andra akuta 
komplikationer är hjärnödem och kramper. En senkomplikation till sjukdomen är 
osteoporos (7). Projektivt fungerande yttrar sig i att anorektikern gärna lagar och bjuder 
andra på mat, medan hon själv inte äter (2). 
Genom att tidigt upptäcka symtom på Anorexia Nervosa blir det enklare att komma tillrätta 
med kraftigt skadliga effekter på kroppen, men även enklare att komma åt och kunna bryta 
den anorektiska attityden som efter en längre tid är svårare att behandla. Det underlättar om 
närstående snabbt kan upptäcka och uppmärksamma tecken på Anorexia Nervosa. Den 
första prioriteten för behandling är att häva svält och normalisera ätandet och kroppsvikt. 
Olika kombinationer av behandling förekommer där psykoterapi är det centrala. För barn 
och ungdom gäller oftast familjeterapi medan det för vuxna oftare enbart handlar om 
individualterapi. Slutenvård vid Anorexia Nervosa blir vanligtvis aktuell när BMI är under 
14 och när det finns risk för allvarliga psykiska och fysiologiska komplikationer (3). 
 
Genetiska, neurologiska och endokrina faktorer är omdiskuterade orsaksfaktorer till 
ätstörning, då det fortfarande inte finns tillräckligt mycket kunskap på området för att 
styrka sådana samband (7). Personlighetstyp och psykiska sjukdomar som ofta förekommer 
parallellt med Anorexia Nervosa, har utforskats som möjliga orsaker. I Göteborgsstudien 
visades att tvångsmässig personlighetsstörning med tvångssymptom var den 
bakomliggande faktor som ensamt kunde beskrivas som den vanligaste, men de här 
störningarna eller symptomen nådde sällan upp till kriterierna för att klassas som allvarlig 
psykisk störning (8). Gillberg m.fl. beskriver att sexuella övergrepp utom och inom 
familjen länge har varit en diskuterad orsaksfaktor, och under tiden deras studie bedrevs 
kunde fall av insjuknande i Anorexia Nervosa noteras strax efter traumatiska överfall av 
olika slag (7). 
Fler orsaksfaktorer som det i olika grad har forskats kring handlar om sociokulturella 
faktorer där media misstänks vara en del. Tidigare har det spekulerats kring att sjukdomen 
är vanligare förekommande i familjer med hög socioekonomisk status och i 
industrisamhällen, men detta har inte kunnat styrkas. Däremot går det att se att människor 
som flyttar till industrisamhällen, och att familjer eller personer som plötsligt höjer sin 
ambitionsnivå exempelvis genom ett byte från medelklass till överklass, oftare drabbas. 
Gillberg m.fl. beskriver hypoteser som lades fram på 70-talet, och att dessa hypoteser lade 
stor vikt vid dysfunktionella familjerelationer som möjlig orsaksfaktor till Anorexia 
Nervosa. Hypoteserna som amerikanska forskare hade presenterat, utvecklades snabbt till 
vedertagna sanningar under efterkommande tioårsperiod. De här hypoteserna ifrågasattes 
senare starkt av ett par engelska forskare som vetenskapligt grundade. Få studier har gjorts 
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på hur familjen påverkas av den drabbade familjemedlemmen. Föräldrarnas reaktion kan 
bestå i att de anklagar sig själva, en vanlig reaktion även vid andra sjukdomstillstånd. 
Överbeskydd är inte heller något som kan anses vara vanligare här än i andra familjer. 
Andra uppmärksammade orsaksfaktorer till Anorexia Nervosa har handlat om olika 
interaktionsproblem syskon emellan. Dysfunktionella familjerelationer är visserligen ofta 
vanligt förekommande, men inga bevis finns för att de skulle förekomma i större 
utsträckning än i familjer utan ätstörningsproblematik (7). 
 
Bulimia Nervosa 
 
Bulimia Nervosa är en ätstörning som karaktäriseras av hetsätning av stora mängder mat i 
ett snabbt tempo, mat som bulimikern sedan försöker göra sig av med genom att kräkas 
eller använda laxantia. Det här sker ofta i hemlighet och under psykisk stress (2,3).  
En bulimiker kan uppleva sig som en misslyckad anorektiker då de ofta inte har eller 
upplever att de har någon kontroll över sin kroppsvikt. Symtom vid Bulimia Nervosa är 
hetsätning av mat som innehåller mycket kolhydrater och kalorier, tillsammans med 
motionering, kräkning, och laxering som kan genomföras med hjälp av tabletter, 
vattenlavemang eller tarmsköljning. En bulimiker är ofta normalviktig men kan även från 
början vara, eller i och med sjukdomen, bli under- och överviktig. Bulimikern lider av en 
kraftig viktfobi. Det här leder till att självkänslan hela tiden påverkas av kroppsvikten och 
kroppsuppfattningen (2). 
Behandling av Bulimia Nervosa sker till en början inom öppenvården där fokus ligger på 
psykoterapeutisk behandling. I detta första skede fokuseras det på att återfå en 
normalisering av attityden till mat, bl.a. genom information och undervisning från 
sjuksköterska och dietist om mat och dess olika energiinnehåll, och betydelsen av dessa på 
kroppens psykiska funktioner. Slutenvård vid Bulimia Nervosa blir aktuell vid ofta 
förekommande kräkningar med hetsätningsbeteende. Slutenvård kan också bli aktuell vid 
svåra psykiska tillstånd, såsom suicidtankar och självdestruktivitet (3). 
 
En möjlig faktor som kan påverka att en person utvecklar Bulimia Nervosa är bantning och 
hur personen och kroppen reagerar på denna (5). Studier har tidigare visat att antalet 
sexuella övergrepp har en hög frekvens hos dem som drabbas av Bulimia Nervosa. Det här 
är dock idag ett mycket omtvistat ämne då det anses att frekvensen inte är högre än vid 
andra psykiska sjukdomar (7). Andra omtalade orsaksfaktorer till att utveckla Bulimia 
Nervosa är hur en person ser på sig själv, sin kropp och även hur personen tar till sig och 
påverkas av samhällets skönhetsideal (5,6). 
 
Självbilden 
 
Ottosson beskriver jaget och överjaget som ett led i att beskriva formandet av självbilden 
och då är överjaget det centrala begreppet. Överjaget skapas utifrån genetiska faktorer och 
utifrån hur ett barn antar omvärldens normer. Ett strängt överjag kan resultera i en bristande 
självkänsla. Överjaget är uppdelat i samvete och idealjag, där den ena delen ofta väger 
tyngst. Det som är avgörande för vilken del som väger tyngst, är tidiga relationer till 
människor som har stor betydelse för en persons känsloliv. Om samvetet är den del som 
väger tyngst och likväl den här delen av överjaget är sträng, hör även detta ihop med 
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bristande självkänsla. En människas utvecklande av självbild, självförtroende och 
självuppskattning beror då till stor del av dessa tidiga relationer. Hur en person ser på sig 
själv följs även åt med hur samma person ser på andra. Om självbilden är förvrängd 
kommer även känslomässiga relationer senare i livet bli komplicerade och pendla mellan 
ytterligheter (5). 
 
Callista Roy’s beskrivning 
 
I Roys omvårdnadsmodell utgörs självbilden av både en känslomässig och en kroppslig del. 
Den känslomässiga delen utgörs av olika delar av jaget, medan den kroppsliga delen består 
av känslorna inför den egna kroppen. I Roys modell framstår en människa som en del av en 
omvärld, som hon ständigt måste anpassa sig till. Här figurerar det för modellen centrala 
begreppet självbild, som är ett av hennes fyra beskrivna områden. De andra tre områdena 
utgörs av vilken roll en människa har, samspelet med andra människor och fysiologi. De 
här områdena av en person påverkas enligt Roy vid både hälsa och ohälsa. Självbilden är 
den totala upplevelsen en person har av sig själv och är något som Roy anser kan befinna 
sig under ständig utveckling. En väsentlig del av en människas självbild innefattar även den 
egna uppfattningen av vad andra uppfattar om henne. När Roy beskriver den känslomässiga 
delen av självbilden finns här tre olika dimensioner: självsammanhållning, önskat jag och 
själsligt jag. Den kroppsliga delen av självbilden har i sin tur två dimensioner: 
kroppsupplevelsen och kroppsbilden. Alla dessa dimensioner av självbilden är delar som 
sjuksköterskan lättare kan observera, alternativt förhöra sig om i samtal med patienten, då 
hon vill närma sig förståelse av en patients totala självbild. Genom att hon tar del av 
exempelvis kroppsspråk, ansiktsuttryck och uttalanden som patienten gör om sina känslor 
och sin kropp, kan hon använda detta som ledtrådar mot en tydligare bild av personens 
självbild. De här dimensionerna är rörliga och möjliga att påverka, vilken kan medverka till 
att utveckla självbilden. När dimensionerna påverkas negativt uppstår obalans och 
tankeprocesser hos individen strävar mot att minska obalansen. Här kan sjuksköterskan lära 
ut ökad medvetenhet om den egna självbilden och även bidra med att uppmuntra till 
egenvård hos patienten. Vidare utvecklar Roy betydelsen av att koncentrera sig på jaget 
som en del i att medvetandegöra sig själv och sin omgivning, och för att ge hopp och 
mening (9). 
 

Syfte 
 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa fenomenet ätstörningar ur ett  
bio-psyko-socialt perspektiv. 
 

Metod 
  
Studien genomfördes som en litteraturstudie.  
 
Datainsamling 
 
Databaserna CINAHL och PsycINFO användes vid artikelsökningen. Sökorden var eating 
disorders, self concept och health promotion. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 
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ha abstract och vara vetenskapliga, vara skrivna på engelska och publicerade från och med 
år 1997 till och med år 2007. Exklusionskriterierna var övervikt, fetma och äldre med 
ätproblematik. Kombinationen av sökorden som gjordes i både CINAHL och PsycINFO 
var identiska. Alla titlar på de redovisade sökningarna lästes, och vid osäkerhet om titelns 
innebörd skummades även abstract igenom. Efter genomgång av titlarna i varje sökning 
lästes samtliga abstract som tillhörde de titlar som var relevanta för syftet, och därefter 
gjordes ett första urval av de artiklarna, som sedan beställdes via bibliotek eller hittades i 
fulltext i Academic Search Elite. 
Sökhistorian redovisas i Bilaga 1. 
 
Databearbetning 
 
Av de artiklar som beställdes, kunde under bearbetningen av materialet ett fåtal artiklar 
väljas bort. Läsningen av artiklarna delades upp mellan de två författarna. De kategorier 
som eftersöktes var biologiskt, psykologisk, självbild, socialt och prevention/promotion. De 
här kategorierna färglades med fem olika färger för att lättare få en översikt över resultatet. 
De första artiklarna som bearbetades lästes i sin helhet av båda författarna. En granskning 
gjordes av det genomgångna materialet, för att kontrollera att författarna hade uppfattat 
kategorierna likartat. Det här var till stora delar fallet, och därefter fortsattes arbetet separat 
med resterande artiklar, som sedan bearbetades och diskuterades mellan författarna. Efter 
bearbetningen av artiklarna skrevs det som författarna ansåg vara relevant ner, och 
bearbetades därefter till ett resultat. Kategorin prevention/promotion uteslöts då den inte 
längre ansågs relevant till syftet. Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes enligt 
Evidensbaserad omvårdnad bilagorna G och H, och poängsattes med ett poäng dålig, två 
poäng medel och tre poäng bra (10). Artikelöversikt redovisas i Bilaga 2. 
 

Resultat 
 
Biologiskt perspektiv 
 
En biologisk aspekt är kroppsvikt och olika uppfattningar om denna. Det här speglas tydligt 
i en studie som gjordes på 609 flickor, 15-16 år gamla, där det framgick att 56 % av 
flickorna kände sig överviktiga, medan en tredjedel av flickorna upplevde att deras 
kroppsvikt var normal (11). 
Flera studier räknade ut BMI på grupper med och utan ätstörningssymtom, men kunde inte 
urskilja några skillnader på BMI värdena bland grupperna (11-13). En utav studierna 
spekulerade vidare i att de här flickorna med ätstörning inte heller skulle ha en försämrad 
självuppfattningsförmåga. I samma studie sågs att BMI hos en person med ätstörning inte 
hade något samband med den egna kroppsuppskattningen, men däremot var andras bild av 
dessa personer sämre ju högre BMI en person med ätstörning hade. Bland personer utan 
ätstörning kunde en mer optimistisk bild av den egna kroppen ses, i jämförelse med den 
bild andra personer hade av dem (13). Det kunde noteras att kvinnor med ätstörning hade 
en önskan om en lägre idealvikt än de utan ätstörning. Idealvikten stämde bättre överens 
med den faktiska vikten hos personer utan ätstörning (11). Dock kunde det noteras en 
generell önskan om en lägre kroppsvikt bland kvinnor överlag (12). 
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Av de metoder som var mest använda bland flickorna för att styra kroppsvikten hade 45 % 
av flickorna någon gång bantat, 37,4 % tränade intensivträning, 9,4 % hade någon gång 
framkallat kräkning, 3,5 % hade använt laxantia och vid tillfället då studien bedrevs var det 
någon som använde sig av vätskedrivande medel (11). De flickor som hade ett sämre 
självförtroende och som såg sig som överviktiga bantade mer än de flickorna med gott 
självförtroende och god kroppsbild (14). 
Ett antal utav studierna tog upp förekomsten av menstruationspåverkan där grupperna 
bestod av flickor tagna ur normalpopulation (11,14,15).  
I en av studierna hade 75 % av flickorna regelbundna menstruationer, 21,5 % oregelbundna 
menstruationer medan 1,7 % hade amenorré (11). I ytterligare en studie kunde inga 
skillnader i förekomst av oligomenorré (små menstruationsmängder) eller amenorré ses 
mellan de som idrottade och de som inte gjorde det, men däremot förekom oligo- eller 
amenorré hos 21 % i båda grupper. Inte heller kunde någon påverkan på menstruation 
noteras mellan de som idrottade inom idrotter med utpräglat smalhetsideal och de som 
tränade andra idrotter (15). När åldern för menarche (första menstruation) undersöktes i 
åttonde och nionde klass upptäcktes inga skillnader bland flickorna (14). 
De män som har drabbats av ätstörning såg denna sjukdom som ett kvinnligt fenomen. De 
tyckte att deras manliga drag försvann som en effekt av att ha drabbats av ätstörning och 
intog då en kritisk inställning till sitt eget fysiska yttre och upplevde att kroppen hade svikit 
dem (16). 
Den ärftliga aspekten av sjukdomen kunde inte ses i någon form av samband med tidigare 
psykiatriska störningar i en familj (17). 
 
Psykologiskt perspektiv 
 
Ett starkt samband kunde ses mellan ätstörning och förekomsten av depression (13,18,19). 
Förekomsten av depression kunde också noteras hos personer med dåligt självförtroende 
och som också såg sig själva som överviktiga (14). Självskadebeteende och suicidförsök 
förekom i större omfattning hos personer med ätstörning (18). Bland de kvinnor med 
ätstörning och som led av depression, upptäcktes tydligt större tendenser till att anklaga sig 
själva för negativa händelser. När det däremot gällde hur kvinnor tog åt sig av positiva 
händelser, hanterades dessa likartat av kvinnor med och utan ätstörning (19). 
När förekomsten av sexuellt utnyttjande undersöktes sågs i en studie på 44 flickor att 14 av 
dessa hade blivit sexuellt utnyttjade, och att 11 av dessa hade genomlidit perioder av 
sexuellt utnyttjande innan de hade fått en diagnostiserad ätstörning. Bland dessa 14 flickor 
sågs ett tydligt ökat antal psykiatriska diagnoser, utöver den diagnostiserade ätstörningen. 
Något annat som till viss del hörde ihop med antalet psykiatriska diagnoser var ett dåligt 
behandlingsresultat av ätstörning (20). Starka samband kunde ses mellan depression, oro, 
grad av ätstörningsproblematik och självförtroende, vilket tyder på att psykisk ohälsa och 
ätstörningsproblematik ofta hör ihop (11). 
Unga kvinnors känslor för sitt eget utseende när de led av ätstörning, påverkades av deras 
kroppsvikt, kroppsbild och deras framtidsideal som utgjordes av önskningar om att vara 
hälsosamma och smala (14,21). Smal kroppsform eftersträvades i större utsträckning av 
personer med ätstörning, medan önskan om fysisk attraktion och fin figur var en mer 
generell önskan hos alla (13). Stor strävan efter ett smalt ideal kunde också ha ett samband 
med stor rädsla för att bli utsatt för negativ kritik (22), samtidigt som envishet eller 
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ihärdighet hos kvinnor kunde ses ha ett samband med ett lågt BMI (20). I en studie som var 
gjord enbart på män, framkom det tydliga egenskaper hos män när det gällde tävlan (16). 
 
“I guess another thing that was driving me to get lower and lower was just wanting to be 
sicker and sicker for this two-week program. I was just aiming to be the sickest guy there. 

Yeah, I just thought, `Bugger it, I’m just gonna get sicker and sicker. I just want to get 
sicker’.” (16, s.32). 

 
Både flickorna med och utan ätstörning såg på samhällets och medias ideal likartat, dock 
gjorde flickorna med ätstörningar dessa ideal även till sina egna personliga ideal, såsom 
krav på att ha höga ambitioner både intelligensmässigt, känslomässigt och när det gällde 
kravet på att leva en aktiv livsstil (21). 
I en studie upptäcktes hur en grupp med tjejer, som redan såg sig själva som smala med gott 
självförtroende från början hade ett ideal om ett smalare jag. Efter ett år hade dessa flickor 
kommit ifrån det smala idealet, som istället hade blivit mycket centralt i den gruppen med 
tjejer som såg sig själva som överviktiga med ett sämre självförtroende (14). 
När det gjordes analyser på hur inflytande från vänner hör ihop med självförtroende, 
kroppsbild, strävan efter att bli smal och ätstörningssymptom, kunde det här noteras starka 
samband. Särskilt upptäcktes likheter vänner emellan när det gällde grad av självförtroende 
(23). 
Graden av självförtroende var också av betydelse för att förutsäga missnöje med kroppen, 
och när detta missnöje förändrades var det en tydlig prediktor för att utveckla ätstörning. 
Graden av självförtroende hade även inverkan när det gällde att kunna förutsäga hur 
personer med ätstörning uppfattar sig själva och i vilken omfattning de bantar.  
Det kunde också ses att de personer som redan hade en diagnostiserad ätstörning hade ett 
stort missnöje med kroppen (14,18,22). 
Personer med en diagnostiserad ätstörning eller symptomatiskt beteende hade ett sämre 
självförtroende och en tydligt mer nedvärderande självsyn när det jämfördes med friska 
individer (12,18). När graden av självförtroende sjönk, kunde en ökning i 
ätstörningsproblematiken ses (24). Sämre självförtroende sågs också hos de personer som 
visade tecken på mer omfattande återhållsamhet och oro kring ätande, kroppsform och 
kroppsvikt (11). Lyckat behandlingsresultat sågs innebära ett ökat självförtroende för den 
drabbade (20). 
 
Socialt perspektiv 
  
Både flickor och pojkar tar lätt till sig de ideal som samhället har byggt upp, känner sig 
missnöjda med sin kropp, och strävar hela tiden efter att bli smalare där ett sätt kan vara att 
bli mer restriktiv i sitt förhållande till mat (25). Stor medvetenhet om samhälleliga och 
kulturella ideal kan leda till ätstörning (26), och att ta till sig av mediala ideal genom att 
läsa tonårsmagasin och lyssna på radio hade en parallell ökning med ökningen av 
ätstörningssymptom (17). Flickorna med ätstörning skilde sig från flickorna utan ätstörning 
i tankarna kring olika ideal. När det gällde samhälleliga och mediala könsideal, lade flickor 
med ätstörningar stor vikt vid humor, aktiv och utifrån sett accepterad livsstil. Respekt och 
jämställdhet var något som tenderade att utgöra en mindre del i deras egna ideal när de fick 
reflektera över sin ställning i samhället. När en jämförelse av svaren gällande samhälleliga 
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och mediala ideal gjordes mellan pojkar och flickor, kunde en tydlig skillnad ses i svarens 
karaktär, samtidigt som svaren mellan flickor med och utan ätstörningar var mer likartade. 
Trots den stora likheten flickorna emellan, gav flickor med ätstörningar svar som var mer 
beskrivande och som även tenderade att vara av mer feminin karaktär (21).  
Känslor av otrygghet i en relation sågs kunna leda till ökad risk för att utveckla 
ätstörningssymptom, medan att helt undvika att leva i en relation sågs som en större 
riskfaktor (26). Flickorna i en studie vars föräldrar var separerade utvecklade oftare någon 
form av ätstörning (17). Det kunde också ses att gruppen med ätstörning utmärkte sig när 
det gällde relationen till den egna familjen och föräldrarna, då de i gruppen inte kände sig 
tillräckligt älskade av sina föräldrar och även visade större missnöje med relationen till 
dessa. Vissa hade dessutom en ogillande attityd gentemot sin mamma (11,18). Övriga 
påfrestande familjehändelser förutom föräldraseparation och syskonkonflikter kunde inte 
ses ha något samband med att utveckla ätstörning. Samband kunde heller inte noteras med 
antalet syskon och placering i syskonskaran (17). En allmänt högre grad av missnöje med 
sig själv och sin kropp kunde ses hos personer med ätstörningssymptom, och dessa visade 
även på ett sorts generellt missnöje med hela sin livssituation (11,18). Personer med 
ätstörningssymtom ägnade mer tid åt att jämföra sin kropp med andras kroppar jämfört med 
dem som inte var drabbade av ätstörning (12). När det i en intervju undersöktes vad 
personer med ätstörningssymptom kände sig nöjda med framträdde vikten av att ha vänner 
att kunna skratta och dela intressen med (11).  
Äta ensam innebar en stor risk för att utveckla ätstörning och var vanligare hos ungdomar 
med lågt självförtroende och bland dem som kom ifrån en lägre socioekonomisk klass (17).  
Betydelsen av att prestera i utbildningssammanhang var den del som i intervjuer utmärkte 
sig i svaren från flickor med ätstörning (11). Gruppens påverkan på ungdomar framgick 
tydligt genom att de som bodde tillsammans och umgicks aktivt, t.ex. i studentkorridor, 
hade högre grad av ätstörningssymptom. De ätstörningssymptomatiska beteendena visade 
en tillbakagång efter att gruppen hade varit splittrad över en tid. Det här ansåg författarna 
till studien vara ett unikt resultat (24). Tänkandet kring minskad kroppsvikt sågs som 
tydligt mer förekommande inom idrotter som simning, löpning, gymnastik och dans än 
inom idrotter där ett smalhetsideal inte var lika utbrett. En kontrast till detta var att 
kvinnorna som inte tränade inom någon idrottsgren hade en tydligt lägre önskad kroppsvikt 
än de som idrottade inom mer allmänna idrottsgrenar (15). 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Artikelsökningen gjordes i CINAHL och PsycINFO. Tillgången på vetenskapliga artiklar 
som stämde överens med syftet blev genom dessa sökningar tillfredsställande. Vad som 
hade kunnat göras ytterligare är sökningar i PubMed, då vi kanske hade kunnat hitta fler 
artiklar här för att styrka resultatet. När sökningen av artiklarna började, ansåg författarna 
att alla sökord var relevanta i förhållande till arbetssyftet, men efter ett tag kunde det 
konstateras att sökordet health promotion inte gav något för studien relevant resultat. Det 
här sökordet skulle ha bytts ut mot ett sökord med biologisk aspekt. Sökstrategin bestod i 
att alla sökningar som gjordes i CINAHL även gjordes i PsycINFO. Många utav träffarna i 
PsycINFO var böcker och avhandlingar, och en del utav dessa handlade om ”health 
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promotion”. Databearbetningen skedde på ett tillfredsställande sätt då de fem olika 
kategorierna färglades. Antalet felkällor tros genom detta ha kunnat undvikas. 
 
Resultatdiskussion  
 
Efter gjord granskning på flertalet av studierna som belyste det biologiska perspektivet 
framgick det att studiernas kvalitet befann sig mellan dålig och strax över medel. I de 
studierna med sämre kvalitet sågs exempelvis ett litet urval med låg generaliserbarhet av 
resultatet. I två utav fallen beskrevs inte vilken statistisk metod författarna valt att använda 
sig utav, och i ett annat fall förekom det inget etiskt resonemang över huvudtaget. I en av 
studierna framkommer det tydligt att författarna själva ifrågasätter delar av sitt resultat. En 
utav dessa studier var kvalitativ med medel till hög kvalitetsgrad då de exempelvis har ett 
tydligt etiskt resonemang. Med tanke på att kvaliteten i studiernas inte är allt för hög kan 
resultaten som framkommit i studierna ifrågasättas. 
Efter vidare granskning av studierna som belyser det psykologiska perspektivet kunde det 
konstateras att något mer än hälften utav studierna hade bra kvalitet, varav två av dessa 
hade både kvantitativ och kvalitativ metod. Resterande studier hade medelhög kvalitet där 
bara en kunde anses vara dålig. De studier som ansågs vara bra hade ett etiskt resonemang, 
beskrev tydligt vilken statistisk metod de använt sig utav och hade även bra beskrivning av 
representativt urval och ett tydligt beskrivet bortfall. Urvalet i dessa studier var stort och i 
några studier användes även kontrollgrupper. En utav studierna beskrev också intervention. 
Dock användes endast i ett fall randomisering i framtagandet av en kontrollgrupp, där 
tillvägagångssättet var väl beskrivet. Flertalet av dessa studier hade en hög kvalitet, men 
däremot hade det varit önskvärt med fler kvalitativa studier, alternativt studier med 
kombinerat kvalitativ och kvantitativ metod. Det här för att intervjuer kunde ha belyst det 
psykologiska perspektivet på ett djupare sätt. 
Efter gjord granskning på de studier som belyste det sociala perspektivet framkom att lite 
drygt hälften av studierna hade bra kvalitet och endast en ansågs dålig. Två utav studierna 
använde sig utav både kvalitativ och kvantitativ metod och detta med god kvalitet. I de 
studier som ansågs bra bestod det studerade urvalet av stora grupper, där det i fyra utav 
dessa studier användes kontrollgrupper. En utav studierna använde sig utav randomisering, 
då personerna i det aktuella urvalet skulle spridas ut på en särskild boyta. Studierna hade 
väl beskrivet bortfall och en tydligt beskriven statistisk metod. Etiska reflektioner fanns och 
tillförlitliga instrument i form av olika formulär användes. En utav studierna med bra 
kvalitet beskrev en intervention. Kvalitetsbedömning se Artikelöversikt Bilaga 2. 
 
Biologiskt perspektiv 
 
För att räkna ut en persons Body Mass Index (BMI) tar man kroppsvikten i kg delat med 
längden i meter i kvadrat (kg/m2) (5). Ett flertal studier fick inte fram några skillnader på 
BMI-värdena hos personer med och utan ätstörning (11-13).  Det här resultatet är mycket 
anmärkningsvärt då patienter med t.ex. Anorexia Nervosa ofta har en mycket låg 
kroppsvikt. Det här resultatet skulle kunna styrka diskussioner kring tillförlitligheten av 
BMI som ett mått, som används av sjuksköterskan inom omvårdnaden för att avgöra om en 
patient är över- eller underviktig. Måttet i sig blir inte tillförlitligt då muskler väger mer än 
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fett. Med tanke på detta blir det inte relevant att använda BMI som ett mått som både ska 
kunna tala för sig självt och samtidigt användas i jämförelser.  
Samtidigt som BMI-värdena var likartade mellan grupperna i olika studier, var även 
förekomsten av oligo- och amenorré lika vanlig i olika konstellationer av grupper med 
personer med och utan ätstörning, och även mellan de som idrottade och de som inte gjorde 
det (11,15). Flickorna som deltog i studierna var tagna ur normalpopulation och var i den 
ena 15-16 år gamla (11). I den andra studien var det flickor som gick på college det var 
även de här gruppera som idrottade och inte idrottade (15). Förekomsten av oligo- och 
amenorré hos gruppen med flickor som är 15-16 år gamla kan ha naturliga 
orsaksförklaringar då kroppen i denna ålder inte alltid är redo för menarche. Bland 
flickorna som gick på college kan förekomsten av oligo- och amenorré ha större betydelse 
för att diagnostisera eller hitta en ätstörning då kroppen ofta naturligt har en 
menstruationscykel vid denna ålder. 
Med tanke på att ätstörningar går allt lägre ner i åldrarna, framförallt hos flickor, borde 
särskilt symptomet amenorré vara mer omdiskuterat och åldersbetingat, då en ätstörning 
kan utvecklas innan kroppen är redo för menarche och även senarelägga puberteten. Därför 
kan symtomet och diagnoskriteriet för Anorexia Nervosa börja diskuteras.  
I litteraturen har det förekommit endokrina orsaksförklaringar till ätstörning. Med 
resultaten ur våra artiklar i åtanke, bör det tas hänsyn till att svält med påföljande låga 
energireserver i form av minskad andel fett och protein i kroppen, leder till rubbade 
hormonnivåer hos både kvinnor och män (5,6). 
 
Psykologiskt perspektiv 
 
Nydebuterad Anorexia Nervosa sågs bland flickor som nyligen utsatts för någon form av 
traumatisk upplevelse (8). Det kunde även ses att sexuellt utnyttjande skulle kunna vara en 
orsaksfaktor till att utveckla Bulimia Nervosa. Samtidigt kunde det inte konstateras att det 
var vanligare bland bulimiker än bland personer med andra psykiska sjukdomar (7). 
Sexuellt utnyttjande sågs som något som oftast hade förekommit strax innan ätstörning helt 
hade hunnit bryta ut (20). Det här resultatet kan påvisa möjligheten till sexuellt utnyttjande 
som en orsaksfaktor eller riskfaktor till att vissa flickor och pojkar utvecklar en ätstörning. 
Det här är något som sjuksköterskan bör beakta i mötet med patienter som har en 
traumatisk upplevelse bakom sig för att lättare kunna identifiera en början till utveckling av 
ätstörning eller en redan utvecklad ätstörning. 
Depression som är en av de psykiska sjukdomar som har setts förekomma samtidigt med 
ätstörning, sågs i flera utav studierna som vanligt förekommande (13,18,19). Dåligt resultat 
efter behandling av ätstörning sågs ofta hos personer som hade fler psykiatriska diagnoser i 
grunden än enbart ätstörningsdiagnosen (20). Hos de personer som har både en ätstörning 
och flertalet andra psykiatriska diagnoser blir det svårare att hitta en bra behandlingsmetod 
då det också måste tas hänsyn till de andra diagnoserna som t.ex. depression. Kanske kan 
också flertalet andra psykiatriska diagnoser komma som en följd på dåligt 
behandlingsresultat av ätstörning. 
Ett starkt samband har kunnat ses mellan dåligt självförtroende, nedvärderande självsyn och 
ätstörningar (12,18), men däremot har ökat självförtroende kunnat konstateras vid lyckat 
behandlingsresultat (20). Självförtroendet påverkas då enligt Roy av känslorna för den egna 
kroppen, både känslor kring det inre och det yttre (9). Den anorektiska attityden som 
speglar både det inre och det yttre innebär en konstant strävan efter att bli smalare.  
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Denna strävan speglas i ett missnöje med kroppen, där de här personerna fokuserar på 
kroppsvikt och kroppsbild (11,13,14,18,21,22,24). Enligt Roy kan olika delar av självbilden 
ta sig uttryck i kroppsspråk och uttalanden om den egna personen, och samtidigt som dessa 
delar av självbilden är observerbara, går det även att dra slutsatser utifrån dem. Det som 
ligger bakom kroppsspråk och uttalanden är sådant i självbilden som går att förändra. Ett 
exempel på detta är om sjuksköterskan upptäcker något tecken hos en patient, exempelvis 
uttalande eller kroppsspråk, som skulle kunna säga något om hur patientens kroppsbild, 
kroppsupplevelse eller önskat jag kan se ut (9).  
Ett sätt som sjuksköterskan skulle kunna använda i mötet med dessa patienter är att hjälpa 
dem att öka deras medvetenhet om den egna självbilden vilket också ökar patientens 
medvetenhet om den egna kroppsbilden. Det här skulle kunna göras genom att hjälpa 
patienten att omvärdera samhällets smala ideal och undervisa om hälsosam kost, nutrition 
och effektiva och ineffektiva tränings- och bantningsmetoder. Det här har setts kunna stärka 
självförtroendet, kroppsbilden och förhållningssättet till mat (9,27,28).   
Strävan efter en önskan om att se smal ut sågs även vara större vid stor rädsla för negativ 
kritik (22). Hur en person uppfattar omvärldens normer är en del som på sikt medverkar till 
hur en persons självkänsla kommer utvecklas (5). Omvärldens normer uppfattas olika av 
olika personer, och då skiljer sig även sättet i hur en person upplever negativ kritik och hur 
en person tar till sig de ideal som samhället har byggt upp.  
En person med en ätstörning som har ett sämre självförtroende kan då också ha svårare att 
handskas med den negativa kritiken och de ideal som samhället har byggt upp, och kan ta 
dessa ideal till sina egna (21), vilket kan ta sig uttryck i en önskan om att bli smalare, som 
också speglar den anorektiska attityden.  
 
Socialt perspektiv 
 
Forskningen fram till idag har fokuserat på olika orsaksfaktorer till att en person utvecklar 
ätstörning. Sådan forskning har bl.a. inriktats på sociokulturella delar och olika grader av 
medial påverkan på den enskilde individen. Ideal som samhället har byggt upp har lett till 
att både pojkar och flickor i stor utsträckning är mycket missnöjda med sin kropp och sitt 
utseende, vilket kan resultera i att de blir mer fixerade vid mat och får ett sjukigt 
förhållningssätt gentemot denna (7,25,26). Ett anmärkningsvärt resultat, enligt författarna 
till studien, var att graden av ätstörningssymptom ökade vid ökad medial konsumtion av 
radio och tonårsmagasin (17). Det här kan vi förstå med tanke på vad som framkommit i 
andra studier där de samhälleliga och mediala idealen har haft inverkan på utvecklandet av 
ätstörning. 
Resultaten som tyder på missnöje med relationen till föräldrarna och en speciell attityd 
gentemot mamman pekar på att det som under 80-talet ansågs vara sanningar och därefter 
starkt ifrågasattes, kanske ändå har innebörd. Nyare forskning kommer fram till att det 
finns ett samband mellan dysfunktionella familjerelationer och utvecklandet eller 
förekomsten av ätstörning (7,11,18). Andra stressbetonade händelser i en familj - då det 
bortsågs ifrån händelser såsom skilsmässa och syskonkonflikt – kunde inte ses ha någon 
inverkan på utvecklandet av ätstörning, då det signifikanta resultatet i en utav studierna som 
behandlade de här ämnena istället var vanan att äta ensam, men att det här å andra sidan var 
mycket vanligare hos barn till skilda föräldrar (17). Då hade ju även separation mellan 
föräldrarna en indirekt del i sambandet.  
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Undvikandet av relationer sågs ha större samband med ätstörning än att oroa sig i en 
relation (26). Vilket också skulle kunna kopplas till vanan att äta ensam, vilket de som lever 
i ensamhushåll och eventuellt undviker en relation kanske ofta får göra. 
Även om vanan att äta ensam kanske inte är det mest relevanta i resultatet, förekom den här 
vanan i större utsträckning i lägre socioekonomiska klasser (17), samtidigt som ett byte från 
en lägre socioekonomisk klass till en högre tidigare har kunnat påvisas som en eventuell 
orsak till utvecklandet av ätstörning (7). De här sambanden kan verka motsägelsefulla. Den 
socioekonomiska klasstillhörigheten sågs ha koppling till vanan att äta ensam, en vana som 
i låga socioekonomiska klasser utgjorde risk för att utveckla ätstörning, samtidigt som ett 
byte till en högre socioekonomisk klass också kunde kopplas till en ökad förekomst av 
ätstörning. 
Stor medvetenhet om samhälleliga och kulturella ideal kunde ses leda till ätstörning (26), 
vilket kanske skulle kunna ha något samband med att någon avancerar från lägre till högre 
socioekonomisk klass. 
Gillberg m.fl. har lagt fram uppgifter om att ätstörning, och då speciellt Anorexia Nervosa, 
kan debutera när en högpresterande person inte orkar eller klarar av att prestera lika mycket 
längre (7). I intervjuer med flickor med ätstörning kunde noteras att många utav dessa såg 
och hade ett krav på att prestera väl i utbildningssammanhang (11,21). Kravet på att 
prestera skulle kunna vara något som har sin grund i en svag självbild som effekt av ett 
strängt överjag orsakat av bland annat tidiga relationer, men även en persons egna sätt att ta 
till sig andras normer (5). 
Ett mycket intressant resultat i en studie, och som författarna till studien ansåg vara ett 
unikt resultat, var hur mycket gruppen påverkar när det gäller ett ätstörningsbeteende och 
hur det här beteendet förändras beroende på hur mycket och om gruppen umgicks. De 
grupper som undersöktes i studien var personer som bodde tillsammans och som även hade 
valt att umgås med varandra (24). Enligt Roy är människan en del i ett system som hon hela 
tiden måste anpassa sig till (9), vilket kan tolkas som att en person med svag självbild 
lättare påverkas utav den aktuella miljön. När denna miljö förändras resulterar det i att en 
person inte längre behöver anpassa sig och vissa antagna beteenden kan då gå tillbaka. 
 

Konklusion 
 
Det finns olika grader av ätstörningsproblematik, med många olika ätstörningssymptom av 
olika uppnådd allvarlighetsgrad. De här personerna ser på sig själva på ett mycket negativt 
sätt, med en förvrängd kroppsbild och ett sämre självförtroende, vilket leder till missnöje 
med kroppen, som kan resultera i en ätstörning. Tydliga prediktorer för att utveckla en 
ätstörning är hur pojkar och flickor uppfattar sin kropp, ser på sig själva och hur utvecklat 
deras självförtroende är. Framförallt har det setts att flickor med ätstörning uppfattar 
samhällets ideal som sina egna ideal. Personerna upplever förutom livs- och självmissnöje 
även missnöje med relation till partner, om sådan förekommer, såväl som till föräldrar. 
Vänner sågs både som en källa till glädje, men även till upplevelser av negativ karaktär. 

 
Implikation 
 
Orsaksbilden gällande ätstörningar är mycket komplicerad och i vissa fall även dold. 
Problemet med ätstörningar är i dag mycket vanligt och kan även förväntas öka under 
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kommande år. Med tanke på att ätstörning är ett så stort problem kan sjuksköterskan 
förväntas möta dessa patienter inom den allmänna hälso- och sjukvården. För att då kunna 
komma tillrätta med dessa problem måste sjuksköterskan kunna se symtomen och försöka 
förstå hur dessa patienter tänker och fungerar, det här i ett led för att kunna hjälpa till 
behandling.  
Idag används både preventiva och promotiva åtgärder i viss utsträckning, men vidare 
riktlinjer för var och hur dessa skall tillämpas i större omfattning bör formuleras. De här 
riktlinjerna är något som behöver finnas lättillgängliga och tydligt beskrivna för 
allmänsjuksköterskor. 
 


