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11 
1997 
Storbritannien 

Button EJ.  
Davies J.  
Loan P.  
Sonuga-Barke EJS 

Self-Esteem, Eating 
Problems, and 
Psychological Well-Being 
in a Cohort of Schoolgirls 
aged 15-16: A 
Questionnaire and 
Interview Study 

Att undersöka effekten av ätstörning 
och dess samband med 
självförtroende hos 15-16 år gamla 
flickor, och mer ingående undersöka 
sambandet mellan självförtroende 
och ätstörning baserat på intervjuer 
med ett mindre urval av deltagarna. 
Intervjuerna syftar till att belysa 
problem med självförtroendet och 
hur detta kan kopplas till vikt, form 
och bekymmer kring ätande. 

Kvantitativ  
n=609 
 
Kvalitativ  
n=31 
 

Överdriven viktkontroll och 
ätstörningar är ett uttryck 
för problem med självbilden 
och dåligt självförtroende. 
 

2 

12 
2006   
USA 

Corning AF. 
Krumm AJ. 
Smitham LA. 

Differential Social 
Comparison Process in 
Women With and 
Without Eating Disorder 
Symptoms 
 

Att testa hypoteser angående sociala 
jämförelsebeteenden hos kvinnor 
med ätstörningssymtom och de utan 
ätstörningssymtom.  

Kvantitativ 
n=130 
 

Resultaten av den här 
studien ger närmare insyn i 
de ofta dolda sociala 
tankeprocesserna som finns 
hos kvinnor med 
ätstörningssymptom. 

1 

13  
2006  
Holland 

Jansen A. Smeets 
T. Martijn C. 
Nederkoorn C. 
 

I see what you see: The 
lack of a self-serving 
body-image bias in eating 
disorders 
 

Att undersöka om personer med 
ätstörning har giltiga anledningar för 
sina känslor av oattraktivitet. 
 

Kvantitativ  
n=14 (med 
ätstörning)  
n=12 
(kontrollgru
pp)  
n1=72  
n2=88 
(panel) 

Efter utvärdering av den 
stränga 
kroppsuppfattningen, 
upptäcktes denna hos 
personer med 
ätstörningssymptom. 
Kontrollgruppen var de som 
visade en felaktig 
kroppsbild, som poängsatte 
sig själva högre än vad 
andra gjorde. Dessa data 
visar att det riktiga 
problemet hos personer med 
ätstörningar inte är en 
förvriden kroppsbild, utan 
en brist på förvriden 
kroppsuppfattning, d.v.s. 
bristen på självuppskattande 
kroppsbild. 
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14 
1997  
USA 

Stein FK. Hedger 
KM. 
 
 

Body Weight and Shape 
Self-Cognitions, 
Emotional Distress, and 
Disordered Eating in 
Middle Adolescent Girls 

I den här studien undersöktes 
stabiliteten i kroppsvikt och 
självuppfattningen om de egna 
formerna och möjligt jag i ett urval 
av tjejer mitt i tonåren under deras 
övergång från junior high till 
highschool. Även samband mellan 
självuppfattning, känslomässig stress 
och ätstörningsbeteende undersöktes.  

Kvantitativ 
n=68 
 

Hur självbilden, snarare än 
kroppsvikten, såg ut kunde 
förutsäga om en person 
skulle drabbas av 
ätstörningsbeteende. 
Resultat föreslår att 
kroppsupplevelsen spelar en 
viktig roll i unga flickors 
psykiska hälsa. 

3 

15  
2005  
USA   

Reinking MF. 
Alexander LE. 

Prevalence of Disordered-
Eating Behaviors in 
Undergraduate Female 
Collegiate Athletes and 
Nonathletes 
 

Att jämföra ätstörningssymtom 
mellan idrottande och icke idrottande 
collage studenter. 
 

Kvantitativ  
n=84 
(flickor som 
tränade) 
n=62 
(flickor som 
inte tränade) 
 

Kvinnliga idrottare 
uppvisade inte fler 
ätstörningssymtom än de 
kvinnor som inte deltog i 
idrotter på collage. Däremot 
föreslog data att deltagare i 
idrotter med smalt ideal 
löper större risk att drabbas 
av ätstörning än deltagare i 
andra idrotter. 
 
 

2 

16  
2001  
Australien 

Laws TA. 
Drummond M. 
 

A proactive approach to 
assessing men for eating 
disorders 
 

Att få mäns ätstörningar kända som 
ett hälsoproblem och främja en tidig 
identifikation av problemet. 
 

Kvalitativ  
n=10 
 

Resultaten stöder ett 
preventivt arbetssätt hos 
sjuksköterskor, genom att 
försöka ena de upptäckter 
som görs vid 
rutinundersökningar med 
kunskapen om genus och 
hälsa för att upptäcka 
ätstörning hos män. 

3 

17 
2003 
Spanien 

Martinez-Gonzalez 
MA. Gual P. 
Lahortiga F. 
AlonsoY. Irala-
Estévez J. Cervera 
S. 
 

Parental Factors, Mass 
Media Influences, and the 
Onset of Eating Disorders 
in Prospective-Based 
Cohort 

Att identifiera riskfaktorer för 
ätstörningar. 
 

Kvantitativ 
n=2862 
(flickor) 
 

Resultatet stödjer rollen av 
massmedialt inflytande och 
föräldrars civilstånd i början 
av en ätstörning. Vanan att 
äta ensam ska ses som en 
varningssignal för 
ätstörning. 
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18 
2004  
Spanien 
 

Beato-Fernandez 
L. Belmonte-Llario 
A. Martinez-
Delgado C. 
Rodriguez-Cano T. 
 

Risk Factors for Eating 
Disorders in Adolescents: 
A Spanish Community-
Based Longitudinal Study 
 

Att identifiera psykopatologiska, 
sociala och familjebetonade variabler 
som, då de mättes vid 13 års ålder, 
skulle kunna förutsäga en utvecklad 
ätstörning två år senare. Och att även 
genom intervju kontrollera effekten 
av onormalt ätbeteende som fanns i 
inledningsskedet. 
 

Kvantitativ 
n=1076 
(flickor i 
åldrarna 13-
15) 
 
Kvalitativ 
n=159 
(personer 
med 
ätstörning), 
n=150 
(kontroll-
grupp) 
 

Preventiva åtgärder bör 
fokusera på självförtroende 
som en skyddande faktor 
mot kroppsmissnöje. 
 
 

3 

19 
2006  
Storbritannien 

Morrison T. Waller 
G. Lawson R. 
 

Attributional Style in the 
Eating Disorders 
 

Att upprepa och utvidga tidigare 
resultat, genom att utvärdera 
olikheter i beteendeyttringar mellan 
kvinnor med och utan ätstörning när 
det gällde effekten depressiva 
känslor.  

Kvantitativ  
n= 25 
(kvinnor 
med 
ätstörning) 
n=26 
(kvinnlig 
kontrollgrup
p) 

Kvinnor med ätstörning 
hade en större tendens att 
anklaga sig själva för 
negativa händelser, jämfört 
med de utan ätstörning. 

2 

20 
2006 
Norge 

Halvorsen I. 
Heyerdahl S. 

Girls with Anorexia 
Nervosa as Young Adults: 
Personality, Self-Esteem, 
and Life Satisfaction 
 

Att utvärdera och jämföra 
personlighetsfaktorer, självförtroende 
och livskvalitet hos vuxna patienter 
med olika behandlingsresultat, efter 
att som barn eller tonåring ha 
drabbats av Anorexia Nervosa. 
 

Kvantitativ 
n=609 
(flickor 15-
16 år) 
 
Kvalitativ 
n=44 
(flickor) 

Personlighet, 
självförtroende och 
livskvalitet varierade 
märkbart mellan personer 
med olika 
behandlingsresultat. 
Resultaten tyder på att unga 
med Anorexia Nervosa med 
gott behandlingsresultat kan 
komma att ha normala 
personlighetsdrag med 
tillhörande självförtroende i 
vuxna år. 
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21 
2006 
Sverige 

Eliasson M. 
Engström I. 
von Knorring AL. 
Swenne I. 
Thurfjell B. 

Perceived and Individual 
Ideals of Gender in 
Swedish Adolescents with 
and without an Eating 
Disorder 

Att jämföra könsstereotypen med de 
ideal om män och kvinnor som 
tonårspojkar, och flickor med och 
utan ätstörning har. 

Kvantitativ 
n=204 
(flickor med 
ätstörning) 
n=764 
(kontrollgru
pp med 347 
pojkar och 
417 flickor) 
 
Kvalitativ 
n=80 (40 
pojkar och 
40 flickor) 

Skillnader upptäcktes 
mellan könen när det gällde 
uppfattade ideal om 
kroppen. Flickor med och 
utan ätstörning uppfattade 
samhällets och medias ideal 
likartat. Egna könsideal 
skilde sig från 
uppfattningarna om utifrån 
kommande ideal, och 
fokuserade mer på livsstil 
och levnadsförhållanden. I 
övrigt tenderade flickor med 
ätstörning att betona 
utseende och 
kärleksrelationer. 

3 

22 
2005 
Storbritannien 

Gilbert N. 
Meyer C. 

Fear of Negative 
Evaluation and the 
Development of Eating 
Psychopathology: A 
Longitudinal Study 
among Nonclinical 
Women 
 

Att utifrån ett tidigare upptäckt 
samband mellan restriktiv ätattityd 
och en rädsla för negativt omdöme, 
försöka se om rädsla för negativt 
omdöme på lång sikt kunde predicera 
förändringar i ätattityder över en  
7 månader lång period.  

Kvantitativ 
n=143 
(kvinnor) 
 

Resultaten stöder en modell 
inom vilken individer med 
förhöjd rädsla för negativt 
omdöme kan komma att 
använda sjuklig restriktivitet 
för att höja sin status bland 
vänner. Om den här 
hanteringsmekanismen av 
negativ kritik generellt sett 
är otillräcklig, kan individer 
börja utveckla bulimiska 
symptom för att hantera sina 
rädslor för negativ kritik. 
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23  
2006 
USA 

Shroff H. 
Thompson JK. 

Peer Influences, Body-
Image Dissatisfaction, 
Eating Dysfunction and 
Self-Esteem in 
Adolescent Girls 

Ett urval på 344 tonårsflickor svarade 
på en rad olika frågeformulär som 
hade konstruerats för att registrera 
effekten av grupptryck, missnöje 
med kroppen, ätstörning och 
självförtroende. 
 

Kvantitativ 
n1=344, 
n2=245 
(efter 
bortfall) 
(flickor) 
 

De utav deltagarna som 
kände varandra var 
märkbart lika varandra när 
det gällde självförtroende. 
Olika typer av mått på 
upplevelser av den egna 
kompisgruppens normer 
hade samband med 
kroppsmissnöje, ätstörning 
och självförtroende. 
Vänners inflytande 
påverkade kroppsmissnöje, 
strävan efter smalt ideal, 
förekomst av bulimiska 
symptom och 
självförtroendet, i form av 
hur mycket det tilläts att 
öppet visa känslor, 
antagandet av smalt ideal 
och genom utseendemässiga 
jämförelser. 

2 

24 
2006 
USA 

Keel PK.  
Zalta AK. 

Peer Influence on Bulimic 
Symptoms in College 
Students 
 

Att genom en longitudinell studie 
undersöka på vilket sätt val av vänner 
och hur man umgås med dessa 
påverkar bulimiska symptom hos 
collegestudenter. 
 
 

Kvantitativ 
n1=114 (53 
män och 61 
kvinnor) 
n2=98 (efter 
bortfall) 
 
 

Resultaten stöder fynd för 
en orsaksmodell som 
integrerar sociala och 
individuella riskfaktorer i 
skapandet av miljöer som 
medverkar till stört 
ätbeteende hos 
collegestudenter 

3 
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25 
2006 
Storbritannien 

Ahern AL. 
Hetherington MM. 
 

The Thin Ideal and Body 
Image: An Experimental 
Study of Implicit 
Attitudes 
 

Att undersöka dolda och synliga 
värderingar gällande internalisering 
av smalt ideal, såväl som deras 
samband med självförmedlat 
kroppsmissnöje, strävan efter smalt 
ideal och återhållsamt ätande. 
 

Kvantitativ 
n=86 
(kvinnor 16-
25 år) 

De synliga värderingarna 
gällande internalisering av 
ett smalt ideal hade ett 
positivt signifikant samband 
med kroppsmissnöje, 
strävan efter att vara smal 
och restriktivitet. Resultaten 
indikerar att övervikt rent 
allmänt ses som en negativ 
egenskap. 
 

2 

26 
2005 
USA   

Kiang L. 
Harter S. 
 

Sociocultural values of 
appearance and 
attachment process: An 
integrated model of eating 
disorder symptomatology  
 
 

Att pröva om hypoteser gällande 
sociokulturella värderingar och 
relationer har inverkan på förekomst 
av ätstörningssymptom. 

Kvantitativ 
n=146 
kvinnor 
 

Resultaten visar att 
reaktionen på samtida 
sociokulturella värderingar, 
såväl som inslag ur tidigare 
relationer, samverkar mot 
formande av självförtroende 
och förekomst av 
ätstörningssymptom. 
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