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SAMMANFATTNING/ABSTRAKT  

BAKGRUND: Psykisk ohälsa bland unga kvinnor är ett folkhälsoproblem. Anorexia Nervosa 

kategoriseras in som en psykisk sjukdom. Anorexia Nervosa drabbar främst unga kvinnor, 

vilket exempelvis kan bero på tidigare händelser i livet som gett upphov till psykisk obalans i 

deras vardag. SYFTE: Syftet med studien var att undersöka vilka sociokulturella orsaker som 

bidrar till utveckling av Anorexia Nervosa bland flickor och unga kvinnor i åldrarna 12-25 år. 

METOD: En litteraturstudie utfördes, och baseras på 21 olika vetenskapliga artiklar. 

Databaserna som användes var pubmed och psycinfo. Temaanalys användes och artiklarna 

kategoriserades i huvudteman och underteman.  RESULTAT: Resultatet i studien delades in i 

två huvudkategorier, med två underkategorier vardera. Sociala orsaker till uppkomsten av 

Anorexia Nervosa: skola och ungdomskultur samt bristande familjerelationer. Mediala 

orsaker till uppkomsten av Anorexia Nervosa: Exponering av unga kvinnors idealkroppar och 

negativ inspiration på internet. Olika orsaker bidrar till utvecklingen av Anorexia Nervosa. 

Sociokulturella orsaker, mediala orsaker, familjära orsaker och kulturella orsaker samspelar 

och bidrar tillsammans till en utveckling av sjukdomen. IMPLIKATION: Exempelvis kan 

man studera de olika orsakerna på en mer specifik nivå och studera varje enskild orsak för sig. 

Studien kan också användas som en form av inspiration som stärker betydelsen av att 

hälsofrämjande åtgärder för psykisk ohälsa sätts i fokus.  
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SUMMARY/ABSTRACT 

BACKGROUND: Mental illnes among young woman is a public health problem. Anorexia 

nervosa is categorized as a mental illness. Young woman affected by Anorexia Nervosa, wich 

for example may be due to earlier life events that gave rise to mental imbalance in their 

everyday lives. OBJECTIVE: The aim of this study was to describe the socio-cultural 

reasons that contribute to the development of Anorexia Nervosa among girls and young 

woman 12-25years. METHOD: The study is a literature review, based on 21 different 

articles. The method has been to look up earlier research in the area through various databases 

on the internet. Databases that have been used is pubmed and psycinfo. The articles were 

divided into different themes, with main category and subcategory. RESULTS: The results of 

the study were divided into two main categories each with two sub-categories. Social causes 

for the occurrence of anorexia nervosa: School and youth culture and the second one was lack 

of family relationship. Media reasons in the emergence if anorexia nervosa: media image of 

the feminine ideal and negative inspiration on the internet. Socio-cultural reasons, medial 

reasons, family reasons and cultural reasons. IMPLICATION: For example, one can study 

the various reasons on a more specific level, and studying each factor separately. The study 

can also be used as a form of inspiration that reinforces the importance of health promotion 

activities for mental illness is the focus. 
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1. Introduktion 

Psykisk ohälsa bland unga vuxna ökar och speciellt bland unga kvinnor (Folkhälsoinstitutet 

[FHI], 2011). Anorexia Nervosa (AN) är en psykisk sjukdom som debuterar i allmänhet 

främst hos flickor och unga kvinnor i puberteten (Swanberg, 2004). Psykiska, fysiska och 

biologiska faktorer bidrar till uppkomsten av AN (Jönsson & Lindbom, 2007). Enligt en 

studie av Altun (2008) framkom att en av 400 000 kvinnor i södra Sverige årligen insjuknat i 

AN under åren 1932-1960. Under de tio sista åren har samtidigt kategorin unga kvinnor som 

insjuknat i AN fördubblats med antal insjuknande person. Majoriteten av de som drabbats av 

AN återhämtar sig och blir friska, medan 5 % dör av sjukdomen. Av de som drabbas av AN är 

det 20 % som utvecklar en kronisk störning. Samtidigt finns det idag mycket kunskap om 

anorexia som sjukdom, vilket leder till att det är lättare att sättas in i en behandling på redan 

insjuknade patienter (Björk, 2010). 

 

Det finns många studier om vad AN är och om hur sjukdomen på bästa sätt kan behandlas, 

däremot är omfattningen av studier mindre vad det gäller sjukdomens uppkomst. De 

sociokulturella faktorerna är att historien bakom AN ofta är förknippad till den kultur och den 

samhällsstruktur vi lever i (Peterson, 2010), för att i senare led kunna utveckla hälsofrämjande 

åtgärder för att förhindra att unga kvinnor skall utveckla psykisk ohälsa och AN. Med ett 

sociokulturellt perspektiv menas alla de ”redskap” samhället omges av och som används i 

samhället när individerna agerar eller försöker förstå någonting. Man kan således säga att 

människan föds med ett par glasögon som färgar individens syn på samhället efter det 

sociokulturella perspektiv som individen föds in i (Säljö, 2000). Vidare beskriver Säljö att 

kultur inom det sociokulturella perspektivet också innebär den kultur människor skapar 

genom att integrera med varandra. Denna kultur skapar sedan olika sociokulturella faktorer 

eller orsaker som påverkar människans handlande, exempelvis inom media, inom familjen 

eller i samhället i stort (Säljö, 2000).  

 

2. Bakgrund  

2.1 Folkhälsoperspektivet  

Psykisk ohälsa, däribland ätstörningar är enligt Edstam (2011) ett stort folkhälsoproblem. 

Edstam menar vidare att ett särskilt problem vad det gäller psykisk ohälsa är ätstörningar som 

Anorexia Nervosa, bland gruppen flickor och unga kvinnor under 30 år. Edstam fortsätter 

med att mörkertalet för dem som är drabbade av ätstörningar i Sverige idag är oerhört stort.  
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I Sverige finns det 11 nationella målområden för folkhälsan, som bland annat regering, 

kommuner, landsting och befolkningen skall eftersträva. Detta för att uppnå maximalhälsa hos 

befolkningen. Ett av dessa målområden är målområde 1, delaktighet och inflytande i 

samhället (Statens folkhälsoonstitut, 2009:1). Här är det viktigt att individerna känner att de 

kan vara delaktiga och att de känner en samhörighet med samhället. När en individ känner sig 

delaktig ökar den individuella hälsan. När den individuella hälsan ökar känner vi oss mer 

tillfreds med oss själva, vi mår psykiskt bättre och detta resulterar i att självförtroendet är 

starkare. Med ett lågt självförtroende ökar risken för att individer kan drabbas utav 

ätstörningar som exempelvis AN (Statens folkhälsoinstitut, 2009:1). 

 

Ett annat målområde lämpligt kopplat till AN är målområde 2, ekonomiska och sociala 

förutsättningar. I målområde 2 beskrivs att ekonomisk och social trygghet är grundläggande 

för folkhälsan i Sverige, att en ekonomisk trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, rättvisa och 

jämställdhet bidrar till en god folkhälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2009:2). En social trygghet 

är något som människor som lider av AN eftersträvar, eller som befinner sig i riskzonen för 

att drabbas av AN. I synnerhet då sociala konsekvenser är en problematik som sjukdomen kan 

bidra till (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2007) . 

 

Eftersom studien syftar till unga människors förhållande till AN passar även det tredje 

folkhälsomålet in bra på studien, barn och ungas uppväxtvillkor. Förhållandena kring barns 

och ungdomars uppväxt spelar en stor betydelse både för den fysiska och den psykiska hälsan 

under hela livet. Regeringen bedömer att denna målgrupp är bland den viktigaste av alla 

målområden inom folkhälsan (Statens folkhälsoinstitut, 2009:3).  

 

2.2 Psykisk ohälsa 

Lindberg, Larsson och Bremberg (1999) menar att psykisk ohälsa är ett stort 

folkhälsoproblem i uppväxtåren. Forsell och Dalman (2004) skriver i sin studie att psykisk 

ohälsa har ökat i Sverige och att det är den vanligaste folkhälsosjukdomen. Denna ökning har 

skett till största del hos den unga målgruppen. Forsell och Dalman fortsätter med att berätta 

att psykisk ohälsa är ett vagt begrepp och saknar en definition. Därför kan psykisk ohälsa se 

olika ut i olika studier.  
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Den psykiska ohälsan har länge, enligt många studier varit under drastisk ökning. Enligt en 

studie av Folkhälsoinstitutet, (2009) börjar  psykosomatiska besvär  planas ut generellt vad 

det gäller välmående bland barn och ungdomar (Fhi, 2011:1). Däremot framgår det i samma 

studie att flickor i större utsträckning uppger att de lider av psykiska besvär än vad pojkar gör.  

Den psykiska ohälsan är också ojämnt fördelad i den svenska befolkningen, enligt statens 

folkhälsoinstitut, samt att de grupper som främst lider av psykiska och psykosomatiska besvär 

är människor som har en låg socioekonomisk status, samt personer som har invandrat till 

Sverige från andra länder utanför Norden (Fhi, 2009).  

 

Swanberg (2004) beskriver att AN och BN (Bulimia Nervosa) är de vanligaste ätstörningarna 

och att de är allvarliga psykosomatiska sjukdomar. AN som sjukdom kan leda till andra 

psykologiska sjukdomstillstånd som exempelvis depression, tvångstankar, ångest och 

tvångshandlingar (Clinton, 2008:1). 

 

2.2.1 Olika former av ätstörningar 

Det finns flera olika typer av ätstörningar, de vanligast är enligt Bergqvist och Fermskog 

(2007) anorexia nervosa och bulimia nervosa. Anorexia nervosa är enligt Clinton (2008:1) en 

sjukdom som innebär extrem form av bantning, som leder till ett sjukdomstillstånd. Clinton 

menar vidare att individer med Anorexia nervosa har ofta en syn på sig själva som för tjocka 

och är därför rädda för att gå upp i vikt. Bulimia nervosa är en ätstörning som enligt Clinton 

(2008:2) innebär att individer hetsäter stora mängder mat, för att sedan kräkas upp det, eller 

kan de som lider av sjukdomen också använda sig av laxermedel för att bli av med maten. 

Clinton menar vidare att orsaken till Bulimia nervosa beror på flera olika orsaker som 

exempelvis skönhetsideal och den egna självbilden. En annan form av ätstörning är ortorexi 

som enligt Clinton (2008:2) innebär att individer har en tvångsmässig strävan efter att vara 

hälsosamma, vilket istället för hälsa leder till ohälsa. Ortorexi skiljer sig från anorexi och 

bulimi genom att individer som drabbas av ortorexi inte har en målbild av att bli så smala som 

möjligt, utan istället drivs av att ha kontroll över sin kropp och uppnå en viss livsstil (Clinton, 

2008:2). 

 

2.3 Unga kvinnor och anorexia nervosa 

Skolan brukar vara en mittpunkt där AN startar och en önskan om att passa in i klassen kan få 

elever att börja banta under skolgången, oftast på högstadiet och gymnasiet (Högdal 2008). 

Lundvik och Hedin (2008) framhåller att sjuksköterskornas roll i skolan har stor betydelse vad 

det gäller ätstörningar. Sjuksköterskorna i studien menar själva att de behöver utbildning och 
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mycket kunskap om ämnet för att kunna hjälpa eleverna i tid. Treasure, Crane, Mcknight, 

Buchanan och Wolfe (2011) beskriver i sin studie om sjukvårdspersonalens plikter och menar 

att vårdcentraler kan spela en ofrivillig roll till fortsatt beteende och sjukdom av AN, eller att 

de påverkar till AN utan att de själva är medvetna om att de påverkar individer fel. Enligt 

författarna till studien beror detta på okunskap och hur de uttrycker sig till sina patienter 

(Treasure et al., 2011).  

 

Högdal (2008) tar upp vilka typiska faktorer som personal på skolan, klasskamrater eller 

föräldrar skall vara vaksamma mot. Typiska faktorer för AN kan vara kalla händer, 

avmagring, samt att personen som är drabbad av AN ofta bär tjocka kläder eller flera lager 

utav kläder för att hålla sig varm. Det är inte heller helt ovanligt att personen ändrar sina 

intressen, vissa bleknar bort och intresset för träningen blir allt större. Flera och längre 

träningspass brukar oftast pressas in i den drabbades vardag och det sociala livet blir allt 

mindre (Högdal, 2010). Millbourn och Johansson (2003) har gjort en empirisk studie av hur 

tonårsflickor i gymnasieålder uppfattar sina kroppar. De pekar på en forskning som gjorts i 

USA där det påvisas att hela 80 % av flickorna på college av och till svälter sig, kräks eller 

motionerar överdrivet mycket på grund av att de är missnöjda med sina kroppar eller sitt 

utseende. Hemstad och Öhman (2010) har utfört intervjuer med flickor om hur de upplevde 

sin sjukdom gentemot idrottstimmarna i skolan. Resultatet visade att de flesta deltagarna 

upplevde sin sjukdom som en privat angelägenhet. Konsekvenserna av detta är att de 

drabbade intog en mer passiv roll på idrottstimmarna för att inte sticka ut (Hemstad & 

Öhman, 2010).  

 

Pylkkän (2008) beskriver i en redovisning av att ätstörningar i större utsträckning drabbar 

individer som är med i någon sorts idrott, än individer som inte utövar någon idrott. Pylkkän 

har fortsättningsvis studerat hur gyminstruktörerna ställer sig till ätstörningar och hur de 

hanterar frågan på sin arbetsplats. I studien visade det sig att på åtta träningsanläggningar runt 

om i Sverige hade 35 % av instruktörerna haft någon form av ätstörning och hela 11 % var 

fortfarande drabbade. De ungdomar som tränar på gymmet ser upp till instruktörerna och har 

ofta dem som sina förebilder, vilket kan göra att AN sprids och drabbar flera (Pylkkän, 2008).  

 

2.4 Anorexia nervosa och dess konsekvenser 

Ordet Anorexia Nervosa även kallad Anorexia, kommer från grekiskan och betyder ”nervös 

aptitlöshet”. Betydelsen är dock inte helt korrekt då individer som drabbas inte saknar aptit 

utan snarare sitter på en rädsla för att äta, gå upp i vikt och för att tappa kontrollen (Millbourn 
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och Johansson, 2003). Rössner (2004) skildrar att AN beskrevs redan på 1600-talet, det var 

doktor Richard Mortin som identifierade sjukdomen korrekt som en nervös åkomma. Men det 

var inte förrän år 1874 som AN fick sitt namn av William Gull (Apell, 2002). Lock och 

Fitzpatrick fortsätter med att AN oftast kännetecknas av ett lågt body mass index (BMI). BMI 

är ett mått baserat på längd och vikt där en kalkylering av längd i förhållande till vikt görs, 

resultatet av detta visas i siffror, som sedan jämförs i en tabell där de olika siffrorna beskriver 

och står för olika kategorier som: Övervikt, fetma, normalviktig eller underviktig.  

 

Clinton (2008:1) menar att det inte finns några enkla förklaringar till varför en individ 

utvecklar sjukdomen AN. Orsakerna varierar från person till person, men oftast är det flera 

olika faktorer som ligger bakom AN.  

 

Peczak och Sandberg (2009) menar också att tre kategorier av livskvalitet påverkas av AN. 

Som fysisk påverkan visade det sig bland annat att de drabbade mådde sämre, orkade mindre, 

fick onormalt håravfall, hade sömnsvårigheter och frös större delen av tiden. Som psykisk 

påverkan, de drabbade kvinnorna upplevde ångest. Det sociala livet var den tredje kategorin 

som drastiskt påverkades. De kvinnor i studien som var sjuka i AN upplevde att deras sociala 

liv hade blivit lidande. Dels berodde detta på trötthet och orkeslöshet, dels på att de sjuka var 

rädda att hamna i en situation där de var tvungna att äta. Hagberg och Larsson (2009) skriver 

att den som drabbas av AN känner sig hungrig men förtränger sina hungerkänslor och enbart 

intar en minimal mängd mat. Hagberg och Larsson fortsätter med att tanken på mat finns 

konstant hos de drabbade, hela deras livsstil kretsar kring dessa tankar. Alltså saknar inte 

personer som lider av AN brist på aptit, utan snarare en vilja om att bli smal, en idé personen i 

fråga har accepterat. Lock och Fitzpatrick (2009) beskriver i sin studie att anorektikers syn på 

vad som är hälsosamt också är väldigt skev. 

 

I Swanberg (2004) framgår att ett märkbart symptom på Anorexia bland annat är att den sjuke 

genomgår en kraftig och ibland drastisk avmagring. Utebliven menstruation kan förekomma 

som följd av sjukdomen. Sjukdomen har en hög dödlighet och relativt få drabbade personer 

återställer sig helt från sin sjukdom (Swanberg, 2004). AN är den ätstörning som skördar flest 

dödsoffer (Arcelus, Mitchell, Wales och Nielsen, 2011). Papadopoulus, Ekbom & Ekselius 

(2009) förklarar att dödsorsaker relaterade till AN inte enbart är av fysiologiska skäl, 

självmord är också en relativt vanlig dödsorsak bland dem som dör i sjukdomen. Ju yngre 

patienterna är som drabbas av AN, desto större chans finns det att bli kvitt sjukdomen helt och 

hållet eftersom sjukdomen då kan behandlas och upptäckas tidigare (Steinhausen, 2002).  
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En känsla av maktlöshet är någonting som sjukdomen också kan bidra till, både under 

sjukdomsperioden och under rehabiliteringen kan drabbade personer ha en känsla av detta då 

exempelvis andra människor kommer in och tar beslut över deras liv (Björk & Castillo, 2010). 

 

Det finns enligt Ejderhamn, Borgström och Wentz (2005) flera olika komplikationer, 

däribland somatiska komplikationer, som patienter drabbade av AN kan råka ut för. En av 

dessa somatiska komplikationer är bland annat benskörhet (Ejderhamn, Borgström & Wentz, 

2005). Anledningarna till benskörhet och förlust av benmassa hos AN-patienter är dock 

fortfarande oklart, det finns inga konkreta vetenskapliga belägg för varför detta uppstår, utan 

det är enbart konstaterat att sjukdomen bidrar till detta (Legroux-Gérot, Vignau, Biver, Pigny, 

Collier, Marchandise, Duquesnoy & Cortet, 2010). Personer som lider av AN kan även 

drabbas av försämringar av minnet, detta enligt en studie av Nikendei, Funiok, Pfüller, 

Zastrow, Aschenbrenner, Weisbrod, Herzog & Friederich (2010), vilket kan ha en stor 

betydelse i kampen mot sjukdomen och vidare personlig utveckling. En studie av Lindström-

Stachon (2011) menar även att det viktigaste vid behandling av ätstörningar är att de personer 

som är drabbade själva vill bli friska. Vidare menare Lindström-Stachon att frågan om att bli 

frisk eller fortsatt sjuk i slutändan ligger i patientens egna händer.   

 

3. Problemformulering:  

Problemen med Anorexia Nervosa blir i samband med att fetman ökar undangömda. I en 

rapport om Sveriges hälsoläge 2007 framgick fetmans utbredning, vad man dock hade missat 

att tydliggöra var situationen för flickor i åldrarna 15-24 år där problemet inte var att 

majoriteten led av övervikt, utan snarare av undervikt (Hemstad och Öhman, 2010). 

 

Syfte: 

Syftet med studien var att belysa vilka sociokulturella orsaker som bidrar till utveckling av 

Anorexia Nervosa bland flickor och unga kvinnor i åldrarna 12-25 år. 

 

4. Metod 

Studietypen som användes vid arbetet var en systematisk litteraturstudie. En litteraturstudie 

går ut på att genom olika databaser samla in relevanta vetenskapliga artiklar som berör det 

valda ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2003). Det finns olika steg inom en 

litteraturstudie som bör följas, dessa steg är: Ange problemformulering/frågeställning, 

specificera kriterier för inklusion/exklusion, göra en plan för litteratursökningen, formulera 

http://www.springerlink.com/content/?Author=I.+Legroux-G%c3%a9rot
http://www.springerlink.com/content/?Author=J.+Vignau
http://www.springerlink.com/content/?Author=E.+Biver
http://www.springerlink.com/content/?Author=P.+Pigny
http://www.springerlink.com/content/?Author=F.+Collier
http://www.springerlink.com/content/?Author=X.+Marchandise
http://www.springerlink.com/content/?Author=B.+Duquesnoy
http://www.springerlink.com/content/?Author=B.+Cortet
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sökord, genomföra litteratursökningen samt tolka och värdera utfallet av sökningen (Landén, 

2008). 

 

4.1 Datainsamling 

Vid en litteraturstudie finns det olika steg i urvalsprocessen som kan vara till stor fördel att 

följa, (Forsberg och Wengström , 2008). Dessa steg är bland annat Steg 1: Identifiera 

intresseområde och sökord; steg 2: Bestäm inklusions- och exklusionskriterier och Steg 3: 

Utse lämpliga databaser för sökningen.  

 

Vad det gäller identifiering av intresseområde och sökord har fokus lagts på Anorexia 

Nervosa bland flickor och unga kvinnor i åldrarna 12-25 år. Åldersspannet som studien 

fokuserar på är valt utifrån egna erfarenheter, genom att exempelvis ha studerat en mängd 

olika pro-ana bloggar. Pro-ana bloggar är ett bloggfenomen på internet där individer stöttar 

varandra för att nå sina mål vad det gäller viktnedgång (Cupcakeskcal´s blogg, 2009). Utöver 

egna erfarenheter är åldersgruppen i studien inspirerad från det tredje folkhälsoområdet som 

är barn och ungas uppväxtvillkor, då barn och unga är den viktigaste målgruppen inom 

folkhälsoarbeten (Statens folkhälsoinstitut, 2009:3). Bedömning av de databaser som skulle 

ingå i datainsamlingen gjordes genom att läsa igenom vad de olika databaserna var lämpade 

till och därefter kunna fokusera på de databaser som var mest lämpliga för det valda 

intresseområdet. 

 

Genom att söka efter olika artiklar i olika databaser har en varierad datainsamling kunnat tas 

in och utnyttjats i arbetet. De databaser som använts i studien är främst Pubmed och Psykinfo. 

När de relevanta databaserna hade hittats användes mesh-termer, sökord och fri-text-sökord 

för att hitta lämpliga artiklar till studien.  

 

Första steget efter sökningen av artiklar var att analysera artiklarnas titlar och avgöra vilka 

titlar som verkade lämpliga och intressanta för studien. Av de artiklar som hade en passande 

och intresseväckande titel lästes abstrakten igenom. Därefter gjordes en sållning så enbart de 

artiklar vars abstrakt och titel ansågs vara relevant för studien fanns kvar. Totalt antal träffar 

för alla sökningar var 13263 stycken, vilket resulterade i totalt 21 artiklar som tillslut 

användes i studien (se tabell 1.). 13263 träffar är otroligt många, men eftersom sökningen var 

avgränsad till vissa riktlinjer med hjälp av inklusions – och exklusionskriterier så var det 

enbart 526 artiklar som klarade dessa krav. Vid kvalitetsbedömningen av artiklarna fick varje 

enskild artikel som ingår i resultatet en egen bedömning efter tre bedömningsnivåer: låg, 
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medel eller hög (se bilaga 1). Kvalitetsbedömningen gjordes efter en granskningsmall av 

Sörensen och Olsson (2007). Det som låg till grund för vilken grad av kvalitet respektive 

artikel bedömdes till var att studien som framgick i artikeln skulle vara relevant för syftet, att 

det fanns en röd tråd mellan syfte och resultat samt att metoderna som användes vid studien 

var relevanta för studiens syfte.  

 

Tabell 1. SÖKHISTORIK  

 

Datum Databas Sökord/ 

kombinationer 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Artiklar som 

inkluderas  

i studien 

15/11 pubmed Anorexia 

nervosa and 

sociocultural 

factors 

53 32 14 3 

17/11 Pubmed Social factors 

and eating 

disorders 

1009 80 10 2 

17/11 Psykinfo Social factors, 

eating 

disorders 

1891 40st 9 2 

22/11 pubmed Anorexia 

nervosa and 

massmedia 

40 40 10 1 

22/11 Pubmed Anorexia 

nervosa and 

onset 

620 80 30 3 

23/11 Psycinfo Eating 

disorders 

3510 100 15 2 

23/11 Psycinfo Anorexia-

Media 

22 22 16 3 

24/11 Psycinfo Eating 

disorder or 

underweight 

6779 120 10 3 

24/11 Pubmed Anorexia and 

social 

indentification 

12 12st 10 2 

SUMMA 2 databaser 7 sökord 13 936 526 124 21 

 

4.2 Dataanalys 

Artiklarna lästes genom ett flertal gånger och väsentliga delar ströks under samt att artiklarna 

diskuterades författarna emellan. Efter att ha granskat de 21 artiklar som skulle ingå i 

resultatet delades de sedan in i olika kategorier efter vilken typ av resultat artiklarna berörde. 



 

 9 

Artiklarna delades in i två huvudkategorier, därefter delades dem in ytterligare i fyra 

underkategorier, det vill säga två underkategorier till vardera huvudkategori.  

 

4.3 Etiska reflektioner 

Etiska principer och riktlinjer vid forskning och studier är av stor vikt. Idag är till och med 

forskningsetiska bedömningar obligatoriska enligt lag (Olsson & Sörensen, 2007). Till att 

börja med är det viktigt att de publicerade artiklar som ingår i studien är granskade av en etisk 

kommitté, eller att noggranna etiska överväganden är gjorda (Forsberg & Wengström, 2007). 

Det är också viktigt att de artiklar som ingår i studien och som är baserade på resultat utifrån 

olika informanter granskas, så att det tydligt framkommer att informanterna har fått ta del av 

de riktlinjer och principer som gäller när man deltar i ett projekt eller i en studie. Att använda 

en studie där det inte framkommer hur informanter har blivit informerade eller etiskt 

behandlade är ingenting att föredra, eftersom den etiska bedömningen av artiklar i mångt och 

mycket går hand i hand med artikelns tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

5. Resultat 

Resultatet av studien baseras på 21 olika vetenskapliga artiklar från året 2000 och framåt, som 

är från olika delar av världen. Artiklarna i resultatet berör de sociokulturella faktorerna till 

utvecklingen av AN. De resultat som framkommer i studien har kunnat delas in i två olika 

kategorier med fyra underkategorier, som finns redovisade i tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultatets indelning i huvudkategorier och underkategorier 

KATEGORI UNDERKATEGORIER 

Sociala orsaker 

 

Bristande självkänsla 

Familjens påverkan 

Mediala orsaker 

 

Exponering av unga kvinnors idealkroppar 

Negativ inspiration på internet 

 

5.1 Sociala orsaker 

5.1.1 Bristande självkänsla 

Cozzi och Ostuzzi (2007) menar att utvecklingen hos den yngre målgruppen kan bero på att 

individerna känner sig misslyckade i sin personliga identitet och upplever en oförmåga att 

mäta sig med andra personer, att personen känner otillräcklighet och en rädsla för utfrystning. 

Även en studie av Babio, Canals, Pietrobelli, Pérez och Arija (2009) har kommit fram till ett 
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resultatet att när unga kvinnor kommer in i puberteten ökar omkrets runt höfter, och därmed 

ökar också sannolikheten för att kvinnorna eventuellt drabbas av AN.  Karlsson och Melin 

(2007) tar upp att biologiska, psykiska och sociala faktorer spelar en stor roll för utvecklingen 

av AN. Följande riskfaktorer till AN har vidare, enligt Karlsson och Melin kunnat konstateras: 

perfektionistiskt beteende, den drabbade vill att allt ska vara ordning och reda, samt lågt 

självförtroende och missnöje med sitt utseende. Karlsson och Melin menar vidare att det alltid 

finns något den drabbade känner att hon kan förbättra, till exempel vikten. 

 

Vad det gäller de sociala påfrestningar kan mobbning och kränkande kommentarer enligt 

Flodström och Granström (2005) vara en utlösande faktor för AN. I artikeln gjordes viss 

betoning på att mobbning och kränkande kommentarer idag inte är som de var för några 

decennier sedan. I dagens samhälle utsätts ungdomar för allt hårdare och allt mer kränkande 

kommentarer. Författarna tar också upp att de som drabbas av AN ofta bär på en form av 

sårbarhet för sjukdomen. Drabbas dessa personer som redan ligger i riskzonen för att utveckla 

sjukdomen av kränkande kommenterar som exempelvis berör deras kroppar. Dessa 

kommentarer och eventuell mobbning kan mycket väl vara en utlösande faktor vad det gäller 

uppkomsten av AN bland tonårsflickor (Flodström & Granström, 2005).  

 

Framför allt är det gruppen tonårsflickor som ligger i riskzonen för att utveckla ätstörningar 

och AN. Detta kan enligt en studie av Gustafsson, Edlund, Kjellin och Norring (2010) ha att 

göra med graden av acceptans av de förändringar som sker med kroppen när man börjar gå 

från att vara flicka till att bli kvinna. Har personen svårt att acceptera dessa förändringar är 

risken större att personen i fråga hamnar i riskzonen för att utveckla AN när yttre påverkning 

som exempelvis mobbning infinner sig.  

 

Jacobi, Fittig, Bryson, Wilfley, Kraemer och Barr (2011) menar att nedvärderande 

kommentarer om ungdomars kostvanor från lärare, tränare eller syskon kan vara en stor orsak 

till att en flicka hamna i riskgruppen för att drabbas av AN. Om personen varit i depression 

eller om en tragisk händelse har inträffat bidrar detta med stor sannolikhet till en utveckling 

av en ätstörning. Också en känsla av avsaknad av identitet kan vara en orsak till uppkomsten 

av AN.  En studie av Ison och Kent (2010) framhåller hur ungdomar som lider av AN kan se 

fördelar med sin sjukdom. Just att anorexin blir en identitet för dem är en positiv betingelse 

som de sjuka ser som fördel med insjuknandet. Känslan av att ha kontroll är också någonting 

patienterna i studien ser som en fördel, då den kontroll de känner i och med en viktminskning 

har positiva effekter på självkänsla och självförtroende (Ison & Kent, 2010). Ungdomarna 
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påverkas mest av de sociokulturella faktorerna pågrund av att de är en känslig grupp och 

består av de individer i samhället som är lättast att påverka. (Cafri, Yamamiya, Brannick & 

Thompson, 2006). 

 

5.1.2 Familjens påverkan 

Mangweth, Hausmann, Danzl, Walch och Rupp (2005) menar att en bristande relation till 

föräldrarna är en faktor som kan vara en orsak till uppkomsten av AN. Men också föräldrars 

och i synnerhet mödrars utbildningsnivå kan ha en betydelse för vilken risk individen har att 

drabbas av AN. Döttrar till mödrar med högre utbildning ligger inte i samma riskzon som 

döttrar till mödrar med lägre utbildningsnivå eller ingen alls, enligt en studie av Ahrén, 

Chiesa, Klinteberg och Koupil (2011). Den högre utbildningsnivån kan bidra till att mödrarna 

med högre utbildning är mer medvetna om riskerna och besitter ett större kunskapsområde 

vad det gäller att upptäcka tecken på att deras döttrar eventuellt kan befinna sig i risk för att 

utveckla AN, alternativt lider av sjukdomen. Därför kunde tidigare åtgärder skapas och se till 

så att döttrarna läggs in på sjukhus (Ahrén, Chiesa, Klinteberg & Koupil, 2011).  

 

Deas, Power, Collin, Yellowlees och Grierson (2011) forstätter med att förklara att 

uppkomsten av AN kan bero på vilken kontakt barnen har till sina föräldrar. Alltså vilken 

relation de har till varandra i familjen, även det perfektionistiska beteendet spelar roll på 

sjukdomen. Vad det gäller en bristande relation mellan barn och ungdomar gentemot sina 

föräldrar som en uppkomstkälla av AN har en studie av Elliot (2010) visat att en dålig far- och 

dotter-relation är en riskfaktor för utveckling av AN. Elliot fortsätter med att det i synnerhet 

är relationer där döttrarna exempelvis inte känner tillräckligt med kärlek från sina fäder, och 

därav utvecklar en osäkerhet inför framtid och sin personlighet som ligger till grund för denna 

riskfaktor. 

 

Swanson, Power, Collin, Deas, Paterson, Grierson, Yellowlees, Park & Taylor (2010) har 

också kommit fram till sambandet mellan AN och att föräldrarna har en hög kontroll av 

barnen. I studien jämfördes en grupp med redan insjuknande AN-patienter med en 

kontrollgrupp, jämförelsen gjordes på deras upplevelser av sin relation till sin familj och då 

främst föräldrarna. Skillnaden som framkom var att de som redan var sjuka rapporterade 

signifikant lägre nivåer av föräldrarnas omsorg och hade en mer undvikande stil gentemot 

sina föräldrar till skillnad från kontrollgruppen. 
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Williams, Thomsen och McCoy (2003) berättar i sitt resultat, att ätstörningar som exempelvis 

AN kan bero på att föräldrarna skiljer sig och att detta sedan gör att barnen eller ungdomarna 

mår psykiskt dåligt och därmed börjar äta sämre. Williams et al. fortsätter med att det vid en 

skilsmässa ofta är vanligt att en av föräldrarna träffar en ny partner, vilket i sin tur kan leda till 

att barn till den skilda föräldern kan hamna i riskzon för AN. En kvinna i deras studie 

berättade att när hennes föräldrar skilde sig och hennes far träffade en ny vacker kvinna med 

vackra döttrar så förstärktes hennes ätstörning genom att hennes s.k. ”nya mamma” ständigt 

gick på diet (Williams, Thomsen & McCoy, 2003). 

 

5.2 Mediala orsaker 

5.2.1 Exponering av unga kvinnors idealkroppar 

Xavier (2000) har gjort en studie i Spanien där kommer Xavier fram till att media och 

modeindustrin har en stor påverkan på AN. Field, Javaras, Aneja, Kitos, Camargo, Taylor och 

Laird (2008) menar i sin studie att medias ansvar för uppkomsten av ätstörningar och AN är 

en oerhört kontroversiell diskussion. De menar på att det är svårt att fastställa att det är 

massmedias publikationer som är upphov till sjukdomen dock är det att många som lider av 

AN som söker upp media efter sitt insjuknande. En studie av Tucci och Peters (2008) visade 

däremot att en exponering av bilder i media där smala ideal varit framträdande och gett 

upphov till ett ideal av att den perfekta kroppen skall vara smal. Studien visade också att 

personer som led av AN och kom i kontakt med dessa bilder uttryckte ett ännu större missnöje 

över sina kroppar. Det är ett resultat som stärker beläggen för att media är en riskfaktor vad 

det gäller uppkomsten av AN (Tucci & Peters, 2008). 

Flickor och pojkar påverkas också olika av media enligt en studie av Shomaker och Furman 

(2009). Flickor uppfattar och får betydligt större press på sig att vara smala än den press som 

killar känner gentemot den mediala bilden av den ”perfekta” kroppen. Detta kan ha sin i 

grund i att tjejer också känner mindre tillfredsställelse inför sina kroppar och olika 

kroppsdelar än vad killar gör (Shomaker & Furman, 2009).  

 

5.2.2 Negativ inspiration på internet 

Blair (2010) menar på att mediala forum på internet är av stor betydelse för uppkomsten till 

AN. Det beskriver en internetsajt, en pro-ana sida, där de som har olika former av ätstörningar 

kan chatta med likasinnade, problemet här är att de som är medlemmar ser AN och 

ätstörningar som en livsstil inte som en sjukdom, vilket sporrar medlemmarna ytterligare till 

att fortsätta med sjukdomsbeteendet. En studie av Bardone-Cone och Cass (2007) visar att 
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fenomenet pro-ana sidor, där unga kvinnor inspireras och inspirerar andra unga flickor till 

viktnedgång, är ett växande problem. Flickor med dålig självkänsla och som har en negativ 

syn på sin kropp löper därför större risk att drabbas av AN om de kommer i kontakt med 

dessa sidor som sporrar dem till att bli ett med sjukdomen (Bardone-Cone & Cass, 2007). 

Harschbarger, Ahlers-Schmidt, Mayans, Mayans & Hawkins (2009) menar i sin studie att det 

är viktigt att kunskap om dessa pro-ana sidor ökar inom vården. Chanserna att behandlingen 

skall bli framgångsrik ökar om det finns kunskap om de tips och trix som sprids över pro-ana 

sidorna. Vilket också i sin tur kan innebära att man kan nå individer som befinner sig i risk för 

att drabbas av AN vid ett tidigare stadium, så en förhindring av en eventuell 

sjukdomsutveckling kan ske (Harschbarger et al, 2009).  

 

6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att studera olika uppkomstfaktorer av AN hos flickor och unga 

kvinnor i åldrarna 12-25 år. Anledningen var att en otroligt stor del av den information som 

berör sjukdomen i dag handlar om hur man bäst bör behandla sjukdomen. Detta resulterade i 

två olika huvudkategorier av resultat, samt två underkategorier till vardera huvudkategori. 

Sociala orsaker är en utav huvudkategorierna, till denna huvudkategori ingår 

underkategorierna: Skola och ungdomskultur samt bristande familjerelationer. Den andra 

huvudkategorin är mediala orsaker, underkategorier till denna kategori är: Exponering av 

unga kvinnors idealkroppar samt inspirationskälla (se tabell 2 i resultatdelen).   

 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Bristande självkänsla 

De som ligger i främsta riskzonen för att drabbas av sjukdomen är enligt Bas & Mårtensson 

(2004) individer som har eller känner en form av otillfredsställelse med sin kropp, även 

individer som känner yttre och inre krav som påverkar självbilden, exempelvis krav om att 

vara perfekta. Vidare menar Bas & Mårtensson att om dessa krav kommer utifrån är det stor 

sannolikhet att sårbara personer bygger upp denna press också inifrån sig själva. Även 

personer med tvångsmässiga handlanden och beteendeavvikelser löper viss risk att drabbas av 

AN, när detta inre tvång och beteendeavvikelser har på något sätt kan tillfredsställas genom 

den känsla av kontroll som en anorektiker upplever vid eventuell viktminskning (Bas & 

Mårtensson, 2004). Dignon, Beardsmore, Spain & Kuan (2006) utförde en studie på 15 

stycken anorektiker. De undersökte hur det kom sig att de drabbade hade insjuknat i AN. 

Svaren de fick av deltagarna var bland annat otillfredsställelse och missnöje. För att sedan 

komma till rätta med sitt missnöje med exempelvis sitt utseende ökade de drabbade sin 
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kontroll av matintaget. Vidare menar Dignon et al. att detta fick individerna att känna sig 

lugna och stolta över att de på något vis kunde trycka undan sina rädslor för ett litet tag och 

må bra.  

 

I resultatet framgår också att mobbning och kränkande kommentarer många gånger kan ligga 

som grund för en utvecklingsrisk till AN. Detta då mobbning bland i synnerhet flickor och 

unga kvinnor får en försämrad självbild av mobbning vilket kan leda till olika former av 

ätstörningar (Flodström & Granström, 2005). Att det just är unga kvinnor och flickor som 

drabbas beror enligt många studier, bland annat enligt Gustafsson, Edlund, Kjellin och 

Norring (2010), på att denna åldersgrupp i större utsträckning än andra grupper av individer 

befinner sig i en situation där dem kanske inte helt har hittat rätt i sig själva och sin personliga 

identitet. Problemet att AN oftast drabbar flickor och unga kvinnor gör att också skolan 

behöver ta på sig en viktig roll när det gäller att fostra in eleverna i ett tryggt samhälle som 

inte leder till psykisk ohälsa som AN. De förutsättningar som skolan ger eleverna till god 

psykisk hälsa kan relateras till det tredje folkhälsoområdet, barn och ungas uppväxtvillkor, då 

insatser att förhindra psykisk ohälsa som AN bör göras under tidigt skede under barn och 

ungdomars uppväxt (Statens folkhälsoinstitut, 2009:3). 

 

I resultatet framkommer också att många unga människor som lider av AN inte ser det som en 

sjukdom, utan snarare som en livsstil. Denna livsstil präglas av en vilja att ha kontroll över sin 

situation (Ison & Kent, 2010). AN kan ses som en form av besatthet, den drabbade är besatt 

av mat, träning, utseende och hälsa, samtidigt som de flesta individerna som drabbas är 

olyckliga eller varit med om något trauma i livet, som exempelvis dödsfall eller mobbning 

(Dignon, Beardsmore, Spain & Kuan, 2006). Nilsson och Sandström (2011) menar därför i sin 

studie att det är viktigt att behandling och åtgärder för uppkomsten av AN sker. Detta så att 

patienterna får ett uppvaknande och vidgar sitt perspektiv och får insikt och även en mer 

korrekt syn på sitt sjukdomstillstånd. 

 

6.1.2 Familjens påverkan 

Som framgår i resultatet av studien har familjen en väldigt stor betydelse för utvecklingen av 

AN, resultatet berör såväl faktorer som utbildningsnivå som relationer. Någonting som 

framför allt lyftes fram i resultatet var relationerna mellan barn och föräldrar. Det finns olika 

sätt att stärka relationer mellan barn och föräldrar för att hindra utvecklingen av AN. 

Bland annat skriver Lindström (2010) i sin studie att mat och relationer går hand i hand för att 

uppfylla våra behov och överlevnad. Hon fortsätter med att förklara att i mycket tidig ålder 
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redan vid spädbarnsålder, är maten med i en central roll för att visa i relationen mellan 

exempel mor och barn. När barnet vägrar att äta kan detta vara ett sätt att visa sin ilska. Sedan 

fortsätter Lindström med att förklara att mat och ätande har en social funktion, när familjen 

samlas för middag där relationerna förstärks, eller stora högtider och sammankomster för att 

upprätthålla och skapa relationer sinsemellan. Därför är det extra viktigt att familj bygger på 

de sociala nära relationerna redan när barnen är små för att uppmuntra och visa trygghet 

(Lindström, 2010).   

 

I resultatet framgår också att individer som drabbas av AN kan ha blivit socialt strypta av sina 

föräldrars sätt att ta hand om dem, exempelvis är det otroligt påfrestande för ungdomar när 

föräldrar inte ger dem eget utrymme att skapa en egen identitet utan föräldrarnas påverkan. 

Deas, Power, Collin, Yellowlees och Grierson (2011) menar på att det också är viktigt att 

föräldrarna ger utrymme och tid till sina barn. I dagens samhälle är oftast kärnfamiljerna 

splittrade och det är enorm tidspress på allt som skall hinnas med i vardagen. Ger inte 

föräldrar tillräckligt med uppmärksamhet och tid till sina barn är det lätt att grunden för 

exempelvis depression eller AN formas och dessa visar sig oftast senare i livet. En slutsats av 

resultatet visar att det är viktigt att föräldrar kan känna av gränserna för hur mycket kraft man 

skall lägga i sin relation till sina barn. Till exempel som också framgår i resultatet är det 

viktigt att föräldrar visar kärlek och uppmärksamhet. Samtidigt får relationen inte kväva barn 

– och ungdomar och därmed hindra deras personlighetsutveckling (Deas, Power, Colling, 

Yellowlees & Grierson, 2011). 

 

I resultatet framgår också att mödrars utbildningsnivå är av betydelse för uppkomsten av AN, 

då resultatet pekar på att risken att drabbas av AN minimeras om exempelvis modern har en 

hög utbildningsnivå (Ahrén, Chiesa, Klinteberg & Koupil, 2011). Dock behöver inte 

föräldrars utbildningsnivå vara av betydande orsak, då Hansson och Lindström (2008) menar 

att det främst är syskon till personer som drabbas av AN som lägger märke till det först. 

Lindström och Hansson menar vidare att det är väldigt svårt för föräldrar oavsett utbildning 

att uppmärksamma sjukdomen i ett tidigt stadium.  

 

En studie av Jönsson och Lindblom (2007) påvisade betydelsen av familjens engagemang för 

personer som drabbas av AN. Föräldrarna kan bidra till en mer positiv attityd till den 

behandling av sjukdomen som deras barn genomgår. Vidare skriver Jönsson och Lindblom 

(2007) att familjen således är en såväl emotionellt som en praktiskt väsentlig faktor för en 

anorektikers psykiska välbefinnande i kampen om tillfrisknandet.  
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Trots att många studier betonar familjens betydelse i orsakerna till uppkomsten av AN menar 

Wentz (2012) att patienter med AN ofta har en strävan efter perfektionism som är större än 

familjens betydelse för uppkomsten av sjukdomen. Dock menar Wentz (2012) vidare att 

denna strävan efter perfektionism möjligt kan grunda sig i en skev självbild från barndomen. 

 

6.1.3 Exponering av unga kvinnors idealkroppar 

Många unga kvinnor som drabbas av AN kan enligt resultatet av studien ha vissa svårigheter 

med att hitta sig själva och står inför en form av personlighetskonflikt. Många av dessa unga 

kvinnor och flickor knyter an till en förebild, oftast blir dessa förebilder ”kändisar” och 

”modeller” som syns och hörs genom media. I resultatet framgår det vidare att media har en 

stor roll vad det gäller ett sociokulturellt ansvar gentemot ätstörningar och AN (Wallentin, 

2009). Oerhört många påverkas av de bilder media sprider ut på smala kvinnor som sätts i 

centrum och som för samhället blir ett kvinnligt ideal (Tucci & Peters, 2008). Xavier (2000) 

menar att i en värld som är så fixerad vid det yttre så är det inte särskilt förvånande att 

ätstörningar uppstår, då fåfänga för att prestera och se så bra ut som möjligt drivs ända ut till 

sin spets.  

 

Lundvik och Hedin (2008) lyfter frågan hur skönhetsidealet i samhället har förändrats till det 

smalare och hur flickor och kvinnor generellt blir allt räddare för att gå upp. Undersökningar 

visar enligt Spettigue och Henderson (2004) att 83 % av unga flickor idag i genomsnitt 

spenderar 4,3 timmar per vecka med att läsa modetidningar där skådespelares, modellers och 

människor i musikbranschens viktnedgångar konstant visas upp. Media kan enligt Spettigue 

och Henderson sägas bidra till ett samhälle där unga kvinnor och flickor får ta del av ett 

perspektiv som indirekt säger att slankhet och viktminskning är ett tecken på skönhet och 

framgång. Vidare i studien av Spettigue och Henderson (2004) framkommer det också att 

flickor och unga kvinnor som redan insjuknat i AN använder media som en form av social 

jämförelse. Drabbade har genom sin sjukdom blivit som beroende av modetidningar. Att 

jämföra sig med smala modeller i tidningarna är som en besatthet för dem.   

 

Legenbauer, Rühl och Vocks (2008) beskriver i sin studie att den västerländska 

medieexponeringen är en väsentlig faktor till att individer drabbas av AN. Legenbauer et al. 

menar vidare att medieexponering triggar ingång ätstörningar och att kroppsuppfattning är en 

subjektiv konstruktion som individer skapar om sitt eget utseende. Fortsättningsvis lägger 

Legenbauer m.fl. en tyngdpunkt på att media tar upp en bild om att allt ska vara vackert och 
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perfekt, det ideala måttet i dagsläget är ”size zero”, vilket betyder att idealet hos framförallt 

kvinnor är smalt.  Carney och Louw (2006) har utfört en studie där samband mellan medias 

ideal och ätstörningar behandlas. De menar på att kvinnor som utsätts för mer 

medieexponering än de som inte utsätts för det i lika stor utsträckning har större risk till att bli 

drabbad utav AN.  

 

En studie av Persson (2011) menar att medias ständigt påverkar samhället både medvetet och 

omedvetet. Persson menar vidare i sin studie att media framför allt har en påverkan vad det 

gäller kost och hälsa, samt att eftersom det råder en viss mediehysteri kring just detta ämne tar 

också fler människor åt sig av budskapen. Eftersom media når ut till alla, nås även individerna 

som kan befinna sig i risk av dessa budskap. Detta innebär således, av resultaten i denna 

studie att döma, att framför allt flickor och unga kvinnor som är den grupp som ligger i störst 

riskzon för att utveckla AN får upp ögonen för livsstilen i ett större uttryck. Möjligtvis kan 

denna spridning av smalhetsideal och sträng kost leda till ett socialt sammanhang i samhället 

och av dem som befinner sig i risk för AN övertolkas och överdrivas, då som det framgår i 

studien att de som lider av AN ofta ser på sjukdomen ur ett förvrängt perspektiv. 

 

Genom att följa medias budskap kan också det första målområdet för folkhälsa, delaktighet 

och inflytande i samhället, relateras då media som nämnt bidrar till en form av socialt 

sammanhang vilket får människor att känna delaktighet. Individer i samhället kan också med 

inspiration från media forma sin egen hälsosamma livsstil och påverka de egna livsvillkoren 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009:1). Ett socialt sammanhang och känsla av inflytande kan vara 

till nackdel för dem som ligger i risk för AN, då det kan såldes bidra till att den idealisering av 

smalhetsidealet som råder inom media istället får dessa individer som ligger i riskzon att 

utveckla AN att känna ännu mer missnöje över sina kroppar. Detta leder till ökad press hos 

flickor och unga kvinnor att vara perfekt, vilket resultatet i denna studie framhåller som en 

problematik (Shomaker & Furman, 2009).  

 

6.1.4 Negativ inspiration på internet 

Eftersom internet har blivit en stor del i vardagen för de allra flesta är det lätt att inspiration 

och information om AN sprids snabbt och framför allt sprids till allt fler yngre personer. I 

resultatet framgår det att pro-ana sidor på internet har en allvarlig och farlig koppling till 

ungdomar och AN, som idag har etablerat sig starkt på internet (Sjöström & Svantesson, 

2008). Pro-ana sidor eller pro-ana forum är enligt Sjöström och Svantesson en tillgång på 

internet där anorektiker kan mötas för att dela med sig av sina erfarenheter av sjukdomen till 
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andra drabbade. Vidare framgår det också att dessa sidor erbjuder ”thininspo”. Thininspo eller 

thininspiration är bilder, filmer eller citat som enligt Norris, Boydell, Pinhas och Katzman 

(2006) ett sätt för dem som vistas på pro-ana sidor och pro-ana forum att fortsätta sin drivkraft 

till att gå ner i vikt och samtidigt inspirera andra att göra det. 

  

Pro-ana sidor på internet är sidor för dem som befinner sig i ett förstadium till AN eller för 

dem som redan lider av AN. Här anses AN inte vara en sjukdom utan en livsstil, denna syn på 

AN sprider sig fort och triggar folk med sjukdomen att fortsätta sitt sjuka beteende. Detta är 

ett allvarligt problem som växer sig starkare och enligt en studie av Johansson (2010) är just 

dessa pro-ana sidor ett sätt för anorektiker att få medhåll från dem som befinner sig i samma 

situation. Drabbade får vidare enligt Johansson kraft att orka ta sig igenom sjukdomen på ett 

sätt som inte främjar dem utan enbart leder dem djupare in i sitt sjukdomstillstånd.  

 

Ungdomar som tidigare inte har kommit i kontakt med AN kan genom dessa sidor inspireras 

och därigenom hamna i en riskzon för att utveckla AN. Eftersom dessa forum och sidor ökar 

(Bardone-Cone & Cass, 2007), innebär det således också att fler unga kvinnor och flickor 

riskera att komma i kontakt med dem, och eventuellt få en positiv attityd till fenomenet och 

därmed hamna i riskzonen för sjukdomen. Det andra målområdet för folkhälsa är den 

ekonomiska och sociala tryggheten. Den sociala tryggheten kan man till dessa mediala forum 

göra en koppling till då dessa forum gör att den sociala tryggheten för ungdomar blir instabil i 

och med pro-ana sidorna som uppmanar till fortsatt kamp för att behålla sjukdomstillståndet. I 

en studie av Sjöström och Svantesson (2008) framkommer resultat som menar att pro-ana 

sidor är en form av social trygghet för anorektiker då deras livsstil bryter mot de normala 

normer som finns i dagens samhälle. Denna sociala trygghet som dessa individer känner kan 

dock ifrågasättas då den på ett sätt symboliserar den otrygghet som individer känner för livet 

utanför forumen.  

Eftersom internet har blivit en stort medialt centrum vars användare och besökare krymper i 

åldrarna har det därför blivit lättare att jämföra sig med andra. En ökad kunskap om dessa trix 

som cirkulerar över olika internetsidor riktade till personer som vill gå ner i vikt och lider av 

AN skulle kunna leda till att man bättre upptäcker sjukdomen hos dessa personer 

(Harschbarger, Ahlers-Schmidt, Mayans, Mayans & Hawkins, 2009).  

 

6.2 Metoddiskussion  

Metod till studien var en allmän litteraturstudie och med artikelsökning enligt studiens syfte 

(Forsberg & Wennström). Valet vad det gäller åldersgruppen 12-25år i studien gjordes dels på 
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grund av det tredje folkhälsomålet, barn och ungas uppväxtvillkor. Eftersom det där tar upp 

att detta är bland de viktigaste målområdena att arbeta med kändes det som en självklarhet. 

Också att författarna befinner sig inom ålderspannet gjorde att intresset för denna åldersgrupp 

var stort. Åldersgruppen valdes även eftersom mycket forskning både inom anorexia nervosa 

och inom psykisk ohälsa handlar om ungdomar i åldrarna 16-24 år. Den vetenskapliga 

granskningen gick till genom sökningar i olika databaser. De databaser som i denna studie var 

mest frekvent använda var pubmed och psycinfo. Pubmed som täcker områdena allmän och 

klinisk medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi är den databas som passat ämnet 

bäst, åtminstone är det inom denna databas författarna till studien kunde finna flest relevanta 

artiklar för studien. Psycinfo är en databas med avseende för psykologi inom ett väldigt brett 

område. Artiklarna från studien kommer som nämnt enbart från två olika databaser, vilket 

kanske kan uppfattas som få. Författarna till studien hade också det i åtanke, men samtidigt 

fanns det inga andra databaser där relevanta artiklar gick att hitta, vilket resulterade i en mer 

omfattande och noggrann sökning i Pubmed och Psycinfo. Sökning med mesh-termer var det i 

synnerhet begreppet ätstörningar som var det centrala. Övriga mesh-termer har varit 

massmedia, sociokulturella faktorer, familjära faktorer. Det var till en början ganska svårt att 

specificera sökandet, men allt eftersom studien pågick blev det lättare att forma sökord efter 

studiens syfte, vilket är en av fördelarna med en litteraturstudie.  

 

Kriterierna för att artiklarna skulle inkluderas i denna studie var att de var publicerade mellan 

åren 2000 och framåt.  Dock var många relevanta artiklar publicerade sent 90-tal och hade 

varit intressanta att inkludera, då sjukdomen från denna tidsperiod var mycket 

uppmärksammad. Paralleller gällande utvecklingen av sjukdomen kunde då ha jämförts 

mellan två årtionde och resulterat i andra orsaker. Artiklar som enbart berör andra 

ätstörningsområden som exempelvis Bulimia Nervosa och Otoroxia Nervosa har uteslutits i 

denna studie. Majoriteten av artiklarna var ifrån England och USA vilket betyder att det flesta 

artiklarna som har hanterats och lästs igenom har varit på engelska. Detta har också inneburit 

att mycket tid har fått läggas ned på att granska artiklarna eftersom författarna till studien inte 

är helt bekväma med det engelska språket. 

 

Efter att ha sökt i olika databaser och valt ut lämpliga artiklar och studerat abstrakten till dessa 

lästes sedan de valda artiklarna igenom. Artiklarna som ingår i resultatet berör alla olika 

orsaker till uppkomsten av AN. Dessa kategoriserades sedan in i två olika huvudkategorier 

som utgjorde grunden för resultatet. Artiklarna som ingår i resultatet är också 

kvalitetsgranskade efter en granskningsmall av Sörensson och Olsson (2007). Valet av de 
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olika kategorierna grundar sig på att de flesta artiklarna berörde dessa områden. Det hade 

kanske varit intressant att ta med fler, alternativt byta ut några kategorier, men eftersom det 

inte fanns tillräckligt med relevanta studier till andra områden enligt författarna till denna 

studie uteslöts detta. 

 

Problem som uppstått under studiens gång vad det gäller metoden har inte varit särskilt 

många, men däremot har många artiklar som har stötts på under studiens gång haft titlar som 

inte alls har stämt överens med dess innehåll eller syfte. Vid sökningen efter artiklar har också 

begränsningarna till specifika sökord och synonymer lett till viss problematik då i princip alla 

sökningar har gett otroligt många träffar, samtidigt som vissa specifika begränsningar inte gav 

några relevanta träffar överhuvudtaget. Fördelar med studien har varit att den möjliggjort en 

bred överblick över området, vilket har varit till stor fördel för att få förståelse och inblick 

kring problemen med ämnet. 

 

Vad författarna till studien kunde ha gjort bättre är bland annat att strukturera ut mesh-termer 

mer specifikt inledningsvis av studien, samtidigt som författarna under studiens gång kunde 

ha gjort fler reflektioner vilket kunde ha underlättat arbetet. Eftersom det var lätt att hamna i 

ett avgränsat perspektiv, istället för att vidga perspektivet och ta in information som kunde ha 

varit oväntad då studiens resultat var relativt väntad av författarna. 

 

7. Konklusion  

Denna studie har uppmärksammat vad som påverkar unga kvinnor att utveckla Anorexia 

Nervosa. Resultatet sammanfattas i två huvudkategorier; sociala orsaker och medias orsaker. 

Dessa huvudkategorier har två underkategorier. Sociala orsakers underkategorier är skola och 

ungdomskultur och bristande familjerelationer vilket har visat sig påverkar utveckling av AN. 

Påfrestningar inom ungdomskulturer såsom kränkningar och mobbning. Bristande 

familjerelationer såsom skilsmässor och förhållande till föräldrar. Medias orsaker delas upp i 

exponering av unga kvinnors idealkroppar samt inspirationskälla. Resultatet visar att det finns 

olika faktorer som bidrar till utvecklingen an AN. Denna studie har främst tagit upp de sociala 

och mediala orsakerna till utvecklingen av AN. I resultatet framgår det också att dessa två 

huvudkategorier påverkar varandra och att dessa faktorer i ett samspel med varandra ökar 

risken för utvecklingen av AN. 
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8. Implikation  

Studien har gett en grundläggande bild av vad som orsakar utvecklingen av Anorexia 

Nervosa. Ur ett folkhälsoperspektiv bör sjukdomen uppmärksammas mer. Information och 

kunskap om Anorexia Nervosa bör sättas in i samhällsstrukturen att fokus på sjukdomen läggs 

in i ett samhällsperspektiv där alla kan ta del av informationen. Detta kan exempelvis göras 

med mer undervisning om vad Anorexia Nervosa är och undervisning om vilka faktorer 

individer i samhället skall se över för att upptäcka Anorexia Nervosa redan innan sjukdomen 

brutit ut. Vidare forskning inom ämnesområdet bör vara hur samhället på bästa sätt skall 

kunna förhindra uppkomsten av Anorexia Nervosa, eftersom forskningen vad det gäller 

utvecklingen av sjukdomen inte är lika stor som forskningen om hur sjukdomen skall 

behandlas när den har väl har brutit ut.  

 

Information och kunskap till föräldrar och skolpersonal om sjukdomen måste erbjudas bättre 

kunskap och utbildning om riskfaktorer och vad som kännetecknar en individ som befinner 

sig i en utvecklingsfas för Anorexia Nervosa. Detta för att föräldrar och skolpersonal är dem 

vuxna som befinner sig bland barn och ungdomar i störst utsträckning, det är således också 

dem som med en god kunskap kan finna riskerna och hjälpa individerna att undkomma 

sjukdomen vid ett tidigt stadium. Fler resurser inom skolan för kunskapsspridning och 

uppmärksammande av sjukdomen är någonting som borde ses över. 

 

Studien kan exempelvis ligga som ett bra underlag vad det gäller att förbättra vården och 

förstå varför anorektiker är sjuka. Resultatet i studien är också till hjälp för fortsatta studier 

kring sjukdomen, exempelvis kan man studera de olika faktorerna på en mer specifik nivå och 

studera varje enskild faktor för sig för att bredda kompetensen ytterligare inom ämnet.  

Fortsatt forskning bör också lägga fokus på medias budskap till flickor och unga kvinnor vad 

det gäller barn och ungdomars påverkan av de skönhetsideal som media idag framhåller.  
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TABELL 3: RESULTAT                                                                                         BILAGA 1 

 

Referenser 

Publikation

sår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten

skapli

g- 

kvalit

é 
2005, Sverige Flodström, F 

Granström, E 
Orsaker till 

anorexia – och 

bulimia 

nervosa; hur 

ser 

sjukgymnaster 

och patienter 

på orsaker till 

anorexia – och 

bulimia 

nervosa? 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur sjukgymnaster 

och patienter utifrån 

egna upplevelser 

och erfarenheter ser 

på orsaker till att 

kvinnor drabbas av 

anorexia – och 

bulimia nervosa. 

Insamlingen av 

data genomfördes 

genom intervjuer. 

Informanterna fick 

först ett 

introduktionsbrev 

med frågorna för 

att kunna 

förbereda sig inför 

intervjuerna. 

Urvalet var 

kvinnor som hade 

drabbats av 

anorexia eller 

bulimi, samt 

sjukgymnaster 

som hade jobbat 

med denna typ av 

patienter. 
 

Kvinnor drabbas 

oftare än män, 

anledningen är 

komplex men 

beror troligtvis på 

en inre sårbarhet 

samt att det både 

finns långsamma 

och direkt 

utlösande 

faktorer till 

utveckling av 

sjukdomen. 

*** 

2010, Sverige Gustafsson, S 
Edlund, B 
Kjellin, L 
Norring, C 

Characteristics 

measured by 

the Eating 

Disorder 

Inventory for 

children at risk 

and protective 

factors for 

disordered 

eating in 

adolescent girls 

Syftet med studien 

var att hitta 

prediktorer vid tidigt 

stadium som kan 

utgöra risk- och 

skyddsfaktorer vid 

utvecklingen av 

ätstörningar 

Urvalet var ett 

stratifierat 

slummässigt urval 

av flickor från 

skolklasser i ett 

medelstort svenskt 

län. Flickorna 

delades upp i olika 

grupper efter 

attityd till 

matvanor och 

sedan jämfördes 

resultat från olika 

frågor mellan 

grupperna. 

Flickor som 

utvecklat 

ätstörningar 

skiljer sig inte 

från sina 

kamrater vad det 

gäller 

psykologiska 

funktioner i 

samband med 

ätstörningar, men 

uttryckte mer 

missnöje över 

kroppen. Man bör 

koncentrera sig 

på samverkande 

individuella och 

kontextuella 

faktorer i 

utvecklingen av 

ätstörningar. 

*** 

 

 

2009, 

Spanien 
Babio, N 
Canals, J 
Pietrobelli, A 
Pérez, S 
Arija, V 

A two-phase 

population 

study: 

relationships 

between 

overweight, 

body 

Att utvärdera 

sammanslutning av 

övervikt, 

kroppssammansättni

ng och 

antropometriska 

egenskaper med 

En tvärsnittsstudie 

och 

tvärvetenskaplig 

studie gjordes i två 

faser. I urvalet 

ingick en grupp 

med pojkar och 

Övervikt är 

vanligare bland 

ungdomarna som 

ligger i risk för 

ätstörningar, 

medan en stor 

midja bidrar till 

*** 



 

 

composition 

and risk of 

eating disorders 

sannolikheten ligga i 

riskzonen för 

ätstörningar. 

flickor som låg i 

risk för 

ätstörningar samt 

en kontrollgrupp. 

Dataanalys 

gjordes sedan med 

SPSS och därefter 

jämförelse mellan 

grupperna. 
 

risk för 

ångestsyndrom 

och rökning 

2010, 

England 
Ison, J 
Kent, S 

Social Identity 

in Eating 

Disorders 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sociala identiteter 

bland ätstörningar. 

Urvalet var 

kvinnor med 

ätstörningar. 

Datainsamlingen 

gjordes med 

semistrukturerad 

intervju och 

dataanalysen 

gjordes med IPA 

(tolkningsmeddela

nde 

fenomenologisk 

analys). 

Lite forskning 

har gjorts inom 

området men 

studien visar på 

att den sociala 

identiteten kan 

ändras över tid 

när man drabbas 

av sjukdomen, 

den sociala 

identiteten har 

också betydelse 

för eventuella 

överväganden av 

behandling. 
 

*** 

2005, 

Australien 
Mangweth, B 
Hausmann, A 
Danzl, C 
Walch, T 
Rupp, C 
Biebl, W 
Hudson, J 
Pope Jr, H 

Childhood 

Body-Focused 

Behaviors and 

Social 

Behaviors as 

Risk Factors of 

Eating 

Disorders 

Syftet var att studera 

ätstörnings-  och 

sociala beteende hos 

ungdomar med 

ätstörningar och 

jämföra resultaten 

med icke sjuka 

personer. 

Urvalet var 50 

kvinnor som låg 

på sjukhus och 50 

kvinnor utan 

ätstörningsbakgru

nd som ingick i en 

kontrollgrupp. 

Datainsamlingen 

skedde genom 

semistrukturerad 

intervju. 

Slutsatsen är att 

kvinnor som lider 

av ätstörningar 

har haft en 

annorlunda 

relation till sin 

kropp och 

annorlunda 

sociala beteende 

som exempelvis 

själskadebeteend

e till skillnad från 

kontrollgruppen. 
 

** 

2011, Sverige Ahrén, C 
Chiesa, F 
Klinteberg, B 
Koupil, I 

Psychosocial 

determinants 

and family 

background in 

anorexia 

nervosa—

results from the 

Stockholm 

birth cohort 

study 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sambandet mellan 

psykosociala 

faktorer och 

familjens bakgrund 

och förekomsten av 

anorexia nervosa  
 

Metodvalet var en 

kohortstudie, där 

datainsamling 

samlades in från 

Stockholm Birth 

Cohort studie samt 

kompletterades 

med ytterligare 

information  

Slutsatsen var att 

utbildningsnivån 

för mödrar kan 

vara associerad 

till risken för 

ätstörningar  

** 

2008, USA Field, A 
Javaras, K 
Aneja, P 
Kitos, N 
Camargo Jr, C 

Family, Peer, 

and Media 

Predictors of 

Becoming 

Eating 

Syftet med studien 

är att identifiera 

prediktorer som 

bidrar till oordning 

bland matvanor hos 

Designen var en 

kohort-studie, med 

självrapporterande 

frågeformulär som 

datainsamlingsmet

Riskfaktorer för 

utveckling av 

hetsätning och 

självrensning 

skiljer sig efter 

** 



 

 

Tylor, C 
Laird, N 

Disordered ungdomar. od. Urvalet var 

flickor och pojkar 

i åldern 9-15 år.  

kön och 

åldersgrupp hos 

kvinnor. En 

mödrahistoria av 

en ätstörning är 

en riskfaktor som 

endast berör de 

yngre 

ungdomarna. 
2000, 

Germany 
Xavier, B 
 

Please don’t 

pass the paella: 

Eating 

disorders upset 

spain.  

Syftet är att se vilka 

faktorer det är som 

påverkar anorexia 

nervosa.  

Interaktion mellan 

olika 

kunskapsområden 

Sociokulturella 

faktorer påverkar 

ifall du får 

sjukdomen 

anorexia eller 

bulimi.  
 

** 

2011, USA Jacobi, C 

Fittig, E 

Bryson S,W 

Wilfley, D 

Kraemer, H.C 

Who is really at 

risk? 

Identifying risk 

factors for 

subthreshold 

and full 

syndrome 

eating disorders 

in a high-risk 

sample.  

Kvinnor löper större 

risk av att drabbas 

utav AN. Syftet var 

därför att se vilka 

riskfaktorer som 

drabbade flest och 

vad man kan göra 

för att förebygga.  

Longitudinell 

Kohortstudie i 3 

år. Bland collage 

kvinnor som 

randomiserades 

till 

kontrollgruppen.  

11,2 % hade 

utvecklat en 

Ätstörning. 7 av 

88 potentiella 

riskfaktorer 

skulle kunna 

klassificeras som 

oberoende 

riskfaktorer, 

7som 

ställföreträdare, 

och 2 som 

överlappande 

faktorer. 

*** 

2003, USA Williams, M.S 

Thomsen, S.R 

McCoy, J.K  

Looking for an 

accurate 

mirror. A 

model for the 

relationship 

between media 

use and 

anorexia. 

Syftet var att se o 

media hade någon 

koppling med 

ätstörningar att göra 

om det påverkade.  

Kvalitativa 

metoder används, 

för att förstå 

sambandet mellan 

anorexia och 

mediaanvändning. 

Intervjuer från 28 

kvinnor.  
 

Från intervjuerna 

går det att utläsa 

att 

mediaanvändning 

och anorexia 

hänger ihop.  

** 

2010, 

England 
 

Deas, S 

Power, K 

Collin, P  

Yellowlees, A 

Grierson, D 

The 

relationship 

between 

disordered 

eating, 

perceived 

parenting and 

perfectionistic 

shemas. 

Vilka orsaker som är 

med och påverkar 

ätstörningar. 

Undersöker två 

meningsfulla 

variabler, föräldra 

relationen och 

perfektionistiska 

scheman.  

Tvärsnittstudie 

med fall och 

kontroll.  

Studiens mål 

uppnås, de 

kvinnor som har 

en dålig relation 

till sina föräldrar 

och som har en 

högre grad 

perfektionistiska 

scheman har 

lättare att hamna i 

sjukdomen.  
 

*** 

2008, USA Harschbarger,J 

Ahlers-

Schmidt, 

C 
Mayans, L 

Myans, D  

Pro- anorexia 

websites: What 

a clinician 

should know. 

Syftet var att göra en 

innehållsanalys av 

pro-ana webbplatser, 

tips och tricks skulle 

utläsas, för att förstå 

sidorna bättre.  

Nio pro-ana 

webbplatser 

utvärderades.  

De flesta tips och 

tricks visade sig 

gå till bantning 

och begränsa 

kalorier.  

** 



 

 

Hawkins, J  

2010, USA 
 

Blair J, D The experience 

of bulimic 

college 

students who 

use “pro-

ana/pro-mia” 

websites: a 

two-phase 

mixed-method 

study. 
 

Syftet med studien 

var att lyfta fram 

subjektiva 

upplevelser av 

användarna av pro-

ana/pro-mia sidor. 

Användare av Pro-

ana/pro-mia sidor 

intervjuades.  

De flesta 

deltagarna hade 

blandade känslor 

gentemot sidorna, 

och vägrade sätta 

en etikett på sig 

själva som sjuka. 

Deltagarna 

påstod sig 

använda 

webbsidorna i ett 

syfte av ren 

nyfikenhet. 

** 

2007, Italien Cozzi, F 

Ostuzzi, R 
Relational 

competence 

and eating 

disorders. 

Vill utforska det 

relationella stilarna 

och beteendena som 

en person som har 

anorexia har. Vill se 

deras utveckling av 

personligheten med 

hänvisning till 

självvärdering. 

Ett urval på 90 

kvinnor med 

ätstörningar har 

studerats. 

Försökspersonerna 

var indelade i tre 

grupper. 

Viktigaste 

resultatet i denna 

studie berör 

frågan om 

definitionen, 

självständig 

personlig 

identitet. Många 

unga kvinnor 

drivs i denna 

fråga och hamnar 

lätt i en 

ätstörning.  

** 

2009, USA 
 

Shomaker,L 

Furman, W 
Interpersonal 

influences on 

late adolescent 

girls and boys 

disordered 

eating. 

Undersökte 

interpersonell 

påverkan på 

förändringar i slutet 

av unga flickors och 

pojkars symtom på 

ätstörningar under 1 

år. 

Urval av sena 

ungdomar 16-

19år. Deras 

mödrar, vänner 

visade 

interpersonell 

press på att vara 

smal och kritisk 

om sitt utseende. 

Visar betydelsen 

av relationer som 

i sena ungdomen 

kan utvecklas till 

ätstörningar. 

*** 

2007, USA Bardone-Cone, 

A 
Cass, K.M 

What does 

viewing a pro-

anorexia 

website do? An 

experimental 

examination of 

website 

exposure and 

moderating 

effects. 

Studien undersökte 

experimentellt 

effekterna utav pro-

anorexia 

webbplatser.  

235 kvinnliga 

studenter 

randomiserade att 

vara med i studien. 

Menar på att det 

ger en empirisk 

grund till oro. 

Eftersom pro-

anorexia är en ny 

sorts webbplats 

där idealisk 

exponering som 

motiverar ytligare 

till sjukdomen 

** 

2008, 

England 
 

Tucci,S  

Peters, J 
Media 

influences on 

body 

satisfaction in 

female 

students. 

Vilka faktorer 

reklamen har för 

inverkan på flickors 

ideal på deras 

kroppar, anorexia 

nervosa.  

Studenter 42 

stycken 

exponerads vid 

olika tillfällen för 

bilder från 

tidskrifter som 

representerade den 

idealiska kvinnan. 

Resultat visade 

att 

tillfredställelsen 

med sin egen 

kropp sjönk efter 

visandet utav de 

tunna modellerna 

och höjdes utav 

*** 



 

 

Alltså den tunna 

modellen. 

Kroppstillfredställ

elsen mättes före 

och efter visande 

av bilderna på 

båda tillfällena. 
 

att ha sett 

bilderna med de 

överviktiga 

modellerna. 

2010, 

Skottland 
Swanson, H 

Power, K 
Collin, P 
Deas, S 
Paterson, G 

Grierson,D 
Yellowlees, A 

Park, K. 
Taylor, L. 

The 

relationship 

between 

parental 

bonding, social 

problem 

solving and 

eating 

pathology in an 

anorexic 

inpatient 

sample. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

förhållandet mellan 

anorektiska 

personers relation 

till föräldrar, 

destruktiv 

problemhantering 

och psykologiska 

förhållande till mat. 
 

Fall-kontroll 

studie 
Man kunde se att 

det fanns ett 

samband mellan 

anorexia och 

mödrar-relation 

samt mellan ett 

destruktivt sätt att 

lösa problem och 

ätstörning. 

** 

2010, USA Elliot, C 
 

 

Fathers, 

Daughters, and 

Anorexia 

Nervosa. 

Syftet med studien 

var att studera far-

dotterrelationen 

bland döttrar med 

ätstörning 

Intervjuer. En 

narrativ 

analysmetod 

användes för att 

analysera 

döttrarnas 

berättelser. 

Man kunde bland 

annat se att en 

dålig relation 

mellan far och 

dotter skapade en 

osäkerhet hos 

dottern vilket 

ledde till risker 

för AN och 

problematik vid 

behandling av 

sjukdom. 

** 

2006, USA Cafri, G 
Yamamiya, Y 
Brannick, M 
Thompson, K  

The Influence 

of 

Sociocultural 

Factors on 

Body Image: A 

Meta-Analysis. 

Syftet med studien 

var att studera de 

sociokulturella 

faktorernas inverkan 

på kroppsupfattning. 

metaanalyser av 

presumtiva 

och 

experimentella 

studier 

Slutsatsen med 

studien var att det 

fanns statistiska 

signifikanta 

samband mellan 

sociokulturella 

faktorer och 

kroppsuppfattnin

g. 
 

*** 

2007, Sverige Karlsson, D 
Melin, I 

Anorexia 

nervosa I 

skolan – vilken 

kunskap kan 

finna hos 

idrottslärare på 

högstadiet och 

gymnasiet? 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

idrottslärares 

kunskaper om 

Anorexia Nervosa 

och deras preventiva 

bemötande på 

högstadiet och 

gymnasiet. 

Kvalitativ studie, 

intervjuer som 

datainsamlingsmet

od. 

Slutsatsen med 

studien var att 

lärarna har en 

allmän kunskap 

om Anorexia 

Nervosa och att 

sjukdomen ofta 

finns i det dolda. 

Större delen av 

lärarnas kunskap 

införskaffas ofta 

via media. 

*** 

 

Notering; Kvalitetsbedömning: Låg *, Medel **, Hög *** 

 


