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Vikten av vikt 

- Sambandet mellan BMI och behandlingsutfall vid diagnostiserad ätstörning 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Denna studie, baserad på enkätdata från det nationella 

kvalitetsregistret RIKSÄT, insamlad mellan 2003-2010, undersökte 

betydelsen av vikt vid ätstörningsbehandling för svenska kvinnor. 

Viktgrupper inom diagnoserna anorexi, bulimi, ätstörning utan 

närmare specifikation samt hetsätningsstörning jämfördes avseende 

behandlingsutfall. Utfallsmåtten var kvarvarande symtom efter 

avslutad behandling i form av Hetsätning och kompensatoriska 

beteenden och Ångest kring mat och vikt, Tillfredsställelse med 

behandlingskontakt, samt Förändringar i global funktionsförmåga 

(GAF). Resultatet indikerar samband inom diagnosen anorexi. 

Underviktiga vid behandlingsslut var mindre nöjda med 

behandlingskontakten än de med hälsosam vikt och de som förblivit 

underviktiga var mindre nöjda än de som gått från undervikt till 

hälsosam vikt. Då området för studien är relativt outforskat föreslår 

författarna vidare forskning kring betydelsen av vikt i 

ätstörningsbehandling.   
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Abstract  

 

This prospective study, based on survey data from RIKSÄT collected 

between the years 2003 and 2010 examined the importance of weight 

in eating disorder treatment for Swedish women. Weight groups in the 

diagnoses of Anorexia, Bulimia, Eating Disorders Not Otherwise 

Specified and Binge Eating respectively were compared on different 

treatment outcomes. The outcome measurements were Residual 

symptoms after treatment, Satisfaction with treatment contact, and 

Changes in global assessment of functioning. The results indicate a 

relationship between weight and treatment outcome in the diagnosis of 

Anorexia and Eating Disorders Not Otherwise Specified. While this 

field of research to date is relatively uncovered the authors suggest 

further research on the importance of weight in the outcome of eating 

disorder treatment.  
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Vikten av vikt 

Människan äter för att överleva. Hon äter för att tillfredsställa kroppens biologiska behov av 

näring. Hennes förhållande till mat har även kulturella, religiösa, sociala och psykologiska 

aspekter. Runt om i världen möter vi olika kulturers utbud av mat och religioner med sina 

specifika föreskrifter kring mat och ätande. Vi samlas kring mat vid socialt umgänge, vid 

högtider och fest och vi äter för att belöna och trösta oss själva (Melin, 2001). Var och en har 

oundvikligen sin egen relation till mat vilken kan ta sig olika uttryck för olika människor. 

Gemensamt för många av oss är dock vår nästintill obegränsade tillgång till mat. Vi lever i en 

tid då prevalensen av fetma ökar (Waaddegaard, Davidsen & Kjøller, 2009) samtidigt som det 

västerländska idealet där smala människor anses vackra (Striegel-Moore & Bulik, 2007) och 

personer med övervikt och fetma möts av fördomar och stigmatisering blir alltmer 

dominerande (Flaskerud, 2010). Denna situation blir för många motsättningsfull och ställer 

krav på personens förmåga att själv kontrollera och reglera sitt energiintag. För en del 

människor har förhållandet till mat och ätande till följd av detta blivit så problematiskt att de 

bedöms ha utvecklat en diagnostiserad ätstörning (Clinton & Norring, 2002). För andra leder 

den ökade tillgången till mat och minskad rörlighet i kombination med andra faktorer till 

övervikt och fetma (Brownell & Wadden, 1992). En tredje grupp lider av ätstörning och 

samtidig övervikt eller fetma (Engel et al., 2009). Dessa personer uppvisar således ett stört 

ätbeteende tillsammans med en ohälsosam vikt och riskerar att drabbas av de konsekvenser 

som följer av både ätstörningen och övervikten. Behandling av ätstörningsproblematik idag är 

i stort sett densamma oavsett patientens vikt (Fairburn, Cooper & Waller, ref. i Fairburn, 

2008). Vad man inte i någon större utsträckning har tagit hänsyn till är huruvida vikt är av 

betydelse i behandlingen, det vill säga om det finns ett samband mellan vikt och 

behandlingsutfall vid diagnostiserad ätstörning.   
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1.1. Definition av ätstörning  

Ätstörningar kan definieras som ”ihållande störningar i ätbeteenden eller viktkontrollerande 

beteenden, som påtagligt försämrar fysisk hälsa eller psykosocialt fungerande. Störningarna 

ska inte vara sekundära till någon känd allmän medicinsk åkomma eller till annan psykiatrisk 

störning” (Fairburn & Walsh, ref. i Clinton & Norring, 2002, s. 27). En liknande beskrivning 

av ätstörningar är störningar som på ett avgörande sätt påverkar vikt och viktutveckling och 

som är bestående över tid. Dessa innefattar en stark rädsla av fobisk karaktär för att gå upp i 

vikt, som inbegriper en grav störning i kroppsuppfattning samt kroppsidentitet, och som 

varaktigt stör en rad normala livsfunktioner såsom menstruation, hunger, mättnad samt 

muskelstyrka (Eriksson & Carlsson, 2001). Till störningar i ätbeteenden eller så kallade 

viktkontrollerande beteenden hör fasta eller sträng diet, hetsätning, självframkallade 

kräkningar och/eller användning av laxermedel. Störningar i kroppsuppfattningen kan ta sig 

uttryck i en negativ kroppsbild, i upplevelsen av sig själv som för stor och fet och/eller 

svårigheter i att uppfatta kroppens signaler (Folkhälsoinstitutet, 1999).  

1.2. Diagnostisering av ätstörningar 

Det finns framförallt två nationella diagnossystem för ätstörningar i Sverige: World Health 

Organisation’s (WHO) internationella ICD-system (International Classification of Diseases) 

och DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Dessa två diagnossystem 

skiljer sig bland annat åt genom att DSM har vikt- och bantningsrelaterade ätstörningar under 

en rubrik medan övriga störningar, såsom ätstörningar hos spädbarn, placeras under andra 

kategorier (American Psychiatric Association, 1994). ICD 10 lägger samtliga ätstörningar 

under en gemensam diagnos vilket resulterar i att exempelvis återkommande förtäring av sand 

diagnostiseras som ätstörning på samma sätt som anorexia (World Health Organisation, 

1992). Då DSM-IV är mer utbrett, både inom klinisk verksamhet men framförallt inom 

forskning (Clinton & Norring, 2002), väljer författarna att utgå från denna typ av 
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diagnostisering. DSM-IV delar in ätstörningar i tre huvudkategorier; anorexia nervosa, 

bulimia nervosa och ätstörning utan närmare specifikation (se bilaga 1).  

1.2.1. Anorexia Nervosa (AN) 

Anorexia nervosa (AN) kännetecknas av en strävan efter att vara smal med hjälp av 

matrestriktioner eller ett mönster av restriktivt ätande. Detta otillräckliga ätande resulterar i 

viktminskning och en kroppsvikt som är lägre än normalt. Personer med AN har en intensiv 

rädsla att förlora kontrollen över sitt ätande och för att bli överviktiga (Wilson, Grilo & 

Vitousek, 2007). Utmärkande är även en rubbad kroppsuppfattning (Allgulander, 2008). AN 

delas in i två undertyper: anorexia nervosa med enbart självsvält och anorexia nervosa med 

hetsätning/självrensning, vilket innebär självframkallad kräkning eller laxering (American 

Psychiatric Association, 1994).  

1.2.2. Bulimia Nervosa (BN) 

Bulimia nervosa (BN) kännetecknas av återkommande hetsätningsepisoder, där hetsätning 

innebär en okontrollerad konsumtion av en större mängd mat än vad de flesta människor 

skulle kunna äta under motsvarande tid och omständigheter. BN karakteriseras även av 

regelbundna kompensatoriska beteenden avsedda att påverka kroppsvikt och figur, 

exempelvis självframkallade kräkningar, användning av laxermedel och/eller överdriven 

träning, samt av en negativ självvärdering som avgörs av kroppsform och vikt (Wilson et al., 

2007). Kontrollförlust och självförakt är vanliga symtom i samband med hetsätningarna vid 

BN (Eriksson & Carlsson, 2001). Personer med BN är oftast normalviktiga (Wilson et al., 

2007).  

1.2.3. Ätstörning utan närmare specifikation (UNS) 

Diagnosen ätstörning utan närmare specifikation (UNS) är avsedd för de ätstörningar av 

klinisk signifikans som inte möter diagnoskriterierna för vare sig AN eller BN (Fairburn et al., 

2007). I kategorin ingår till exempel personer som uppfyller samtliga kriterier för AN men har 
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kvar sin menstruation eller personer som uppfyller alla kriterier för BN men som hetsäter och 

kompenserar mindre frekvent än vad diagnosen BN kräver (American Psychiatric 

Association, 1994). Diagnosen inrymmer en heterogen grupp med patienter som skiljer sig åt 

vad det gäller symtom samt sjukdomsutveckling och dess effekter (Thomas, Vartanian & 

Brownell, 2009) och där många har variationer av AN respektive BN eller en blanddiagnos 

med drag av både AN och BN (Wilson et al., 2007).  

1.2.4. Hetsätningsstörning (BED)  

Under ätstörning UNS återfinns sex undergrupper (typer), varav typ 6 är hetsätningsstörning 

(Binge Eating Disorder eller BED). BED är en provisorisk diagnos med vilket avses att det är 

en föreslagen ny diagnoskategori för vilken ytterligare forskning krävs för att bekräfta 

diagnosens behov innan den kan inkluderas som en ny officiell kategori i DSM-V 

(Folkhälsoinstitutet, 1999). BED är det mest studerade specifika exemplet av ätstörning UNS 

(Striegel-Moore & Bulik, 2007). Störningen kännetecknas av återkommande 

hetsätningsepisoder utan de regelbundna kompensatoriska viktkontrollerande beteenden som 

återfinns hos personer med AN och BN (Fairburn & Bohn, 2004). BED har samband med 

övervikt och fetma där denna korrelation stärks med ökat BMI (Bulik, Sullivan & Kendler, 

2002; Tanofsky-Kraff & Yanovski, 2004; Wilfley, Wilson & Agras, 2003). 

1.2.5. Ätstörningsdiagnos med samtidig övervikt eller fetma 

Övervikt och fetma är, som tidigare nämnts, vanligt bland personer med BED och 

förekommer även bland personer med BN (Fairburn, Cooper & Waller ref. i Fairburn, 2008). 

Fetma ingår i de medicinska sjukdomarna och räknas därför inte som en ätstörning (Clinton & 

Norring, 2002) även då det har förslagits att sjukdomen bör upptas som en mental störning i 

DSM-V (Wilson, 2010). Under de senaste årtiondena har prevalensen av fetma i världen ökat 

(Waaddegaard et al., 2009). Tillståndet räknas som en folksjukdom, vilket innebär att den 

drabbar mer än 1 % av befolkningen. I de nordiska länderna drabbar fetma upp till 10 % av 
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befolkningen och uppskattas göra anspråk på 5 - 7 % av vårdens totala budget (Andersen, 

Rissanen & Rössner, 1998; De Man Lapidoth, 2009).  

Bland obesa vuxna som behandlas för sin fetma förefaller BED ha en uppskattad 

prevalens av 20 - 50 % (Decaluwe & Braet, 2003; Herzog, Franko & Cable, 2007; Yanovski, 

2003). Trots den höga prevalensen av fetma hos personer med BED är vikt inget kriterium för 

diagnosen enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994). Enligt Edlund & 

Ghaderi (2009) är personer med samtidig övervikt och hetsätningsstörningsproblematik en i 

det närmaste glömd patientgrupp.  

1.3. Body Mass Index  

En person kan definieras som underviktig, normalviktig, överviktig eller obes (World Health 

Organisation, 2011). Dessa grupper är indelade efter Body Mass Index (BMI) vilket är ett 

mått på vikt i förhållande till längd. BMI används världen över då det har visat sig korrelera 

väl med den totala mängden kroppsfett; r = 0.87 för män och r = 0.92 för kvinnor (He, 

Albertsson-Wikland & Karlberg, 2000). En persons BMI beräknas genom vikten dividerad i 

meterlängd i kvadrat (En person som väger 75 kg och är 1,80 m lång har alltså BMI: 75/1,8 x 

1,8 ≈ 23). Enligt WHO:s riktlinjer är BMI för de olika viktgrupperna följande: undervikt 

(BMI < 18.49), normalvikt (BMI 18.51 - 24.9), övervikt (BMI 25 - 29.9) och fetma (BMI > 

30). Definitionen av fetma på BMI-kurvan (BMI > 30) förklaras med den starka korrelation 

som återfinns mellan högt BMI och dödlighet (Wadden et al., 2002). Studier visar att 

dödligheten ökar med 30 % för varje 5 kg/m². Detta innebär att en människa med BMI 30 har 

30 % högre risk för dödlighet än en människa med BMI 25, oberoende av kön. Detta samband 

mellan fetma och dödlighet förklaras av att övervikt och fetma ger ökad risk för sjukdomar 

såsom diabetes, cancer samt kardiovaskulära sjukdomar (Horton, 2009). Hos båda könen ser 

man att dödligheten är som lägst när vikten rör sig mellan BMI 22,5 till 25 (Whitlocke, 

Lewington, & Sherliker, 2009). 
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1.4. Ätstörningars förekomst och konsekvenser  

Ätstörningar förekommer över hela världen (Striegel-Moore & Bulik, 2007) och är ett  

fenomen som under senare år fått ökad uppmärksamhet (Eriksson & Carlsson, 2001). Problem 

som tidigare framför allt associerades med välbärgade västerländska tonårsflickor ses numera 

bland pojkar, yngre barn, äldre kvinnor och personer från andra etniska och sociala 

bakgrunder (Clinton & Norring, 2002). Ätstörningar kan betraktas som allvarliga tillstånd då 

de har visat sig ha samband med funktionell nedsättning, emotionellt lidande, psykiatrisk 

komorbiditet, förhöjd dödsrisk samt övervikt (Stice et al., 2009). Diagnosen AN tillhör 

exempelvis de psykiatriska diagnoser som har högst dödlighet i världen. I Sverige dör cirka 

30 människor per år av påföljderna från diagnosen (Folkhälsoinstitutet, 1999).  

 Ätstörningar orsakar inte bara personligt lidande utan leder även till samhällskostnader i 

form av sjukvårdskonsumtion (Wang & Lobstein, 2006). Patienter med ätstörningar, främst 

personer med AN, konsumerar mer slutenvård än nästan alla andra former av psykiatriska 

sjukdomar. Endast patienter med schizofreni och organiska sjukdomar såsom cancer har en 

högre slutenvårdskonsumtion (Clinton & Norring, 2002).  

 Studier kring ätstörningars prevalens är ett område med metodologiska problem och 

tillkortakommanden (Hoek & van Hoeken, 2003) då gjorda studier bygger på begränsade 

urval där man använt sig av olika instrument och metoder (Ghaderi & Scott, 2001). Till följd 

av detta varierar prevalenstalen för ätstörningar beroende på studier. Sammanfattningsvis 

uppskattas ätstörningsprevalensen hos unga kvinnor i Sverige som 0.5 - 1 % för AN, 3 % för 

BN (Reneby, 2005) samt 2 - 6 % för BED (Clinton & Norring, 2002). Studier har visat att 

ätstörning UNS är den vanligaste ätstörningsdiagnosen även då det är oklart hur många inom 

denna diagnos som utgörs av män respektive kvinnor (Flaskerud, 2010; Stice, Marti, Shaw & 

Jaconis, 2009). Cirka 40 % av dem som behandlas vid specialenheter för ätstörningar i 

Sverige uppges ha ätstörning UNS (Folkhälsoinstitutet, 1999). Diagnosen är den som ökat 



Vikten av vikt [13] 

 

 

 

mest under senare år och denna ospecifika form av ätstörning har blivit klart vanligare än de 

specifika diagnoserna AN och BN (Clinton & Norring, 2002). Prevalensen av ätstörning UNS 

är dock svår att uppskatta då diagnosen till skillnad från övriga ätstörningsdiagnoser saknar 

inklusionskriterier. Diagnosen kan exempelvis omfatta beteenden som skulle kunna tyda på 

en kommande ätstörning, såsom uppvisande av kompensatoriska beteenden utan att 

dessförinnan ha hetsätit stora mängder mat.  

 Regelbunden hetsätning har visat sig vara lika vanligt hos män som hos kvinnor 

(Striegel-Moore & Franko, 2003) och nära hälften av dem som fått diagnosen BED i Sverige 

är män (Ghaderi & Scott, 1999). Detta är en markant skillnad från de övriga 

ätstörningsdiagnoserna där männen endast utgör cirka 10 % av de drabbade (Andersen, 1995). 

Insjuknandet av AN och BN sker vanligtvis under tonåren medan BED har visat sig 

uppkomma långt in i vuxentiden (Striegel-Moore & Bulik, 2007).  

När det kommer till fysiska komplikationer är ett av kriterierna för personer med AN att 

en vägran att hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd 

vilket leder till självsvält som kan få mer eller mindre allvarliga fysiska konsekvenser. Sådana 

konsekvenser kan vara i form av kardiovaskulära nedsättningar, vilket kan leda till förhöjt 

blodtryck, ödem, hjärtsvikt, krampanfall och koma. Även bentätheten kan vara sänkt (Svensk 

psykiatri, 2005). Andra vanliga symtom vid AN är nedsatt kognitiv förmåga (Wilsdon & 

Wade, 2006), nedstämdhet, ångest, irritabilitet, nedsatt sexlust, förstoppning, tvångssymtom 

och att man drar sig undan från sociala sammanhang (Allgulander, 2009). 

Personer med BN har inte samma synliga problem som patienter med AN, även då 

också denna patientgrupp är utsatt för fysiska påfrestningar. Vid både AN och BN kan 

förändrade nivåer och funktion avseende neurotransmittorer förekomma vilket i sin tur kan 

leda till exempelvis depression. Vid BN där kräkning förekommer som kompensatoriskt 

beteende uppstår vanligtvis tandemaljförändringar och inflammation i svalget. Bruk av 



Vikten av vikt [14] 

 

 

 

laxeringsmedel kan orsaka rubbningar i vätskebalans, kronisk förstoppning eller försämrad 

tarmtömning (Svensk psykiatri, 2005).  

De somatiska aspekter som framkommer vid AN eller BN är också vanliga vid 

ätstörning UNS. Somatiska aspekter av ätstörningar kan förväxlas med exempelvis 

cancersjukdomar, tarmsjukdomar eller diabetes. Det är därför viktigt att vid dessa tillstånd 

göra en klinisk undersökning samt en anamnes där man bland annat ser till 

differentialdiagnostik (Hägglöf, 2002, ref. i Clinton & Norring, 2002). 

Övervikt och fetma räknas näst efter rökning som den preventiva sjukdom som har 

högst dödlighet i USA (Wang & Lobstein, 2006). Fetma har samband med fysiskt, 

ekonomiskt och emotionellt lidande. Det är förknippat med hälsorisker såsom diabetes, hjärt- 

och kärlsjukdomar, höga kolesterolvärden, cancer, strokes, ledinflammationer samt ökad risk 

för olyckor, demens och alzheimer (Wadden et al., 2002). Genom sin påverkan på utseende 

och kroppsstorlek påverkar fetma även livskvaliteten, då det ofta bidrar till låg självkänsla och 

ökad förekomst av mobbing och fördomar (Flaskerud, 2010). Kostnaden för fetma i USA 

beräknades år 1990 till 34 miljarder dollar (Levy, 2000) medan kostnaden år 2000 hade stigit 

till 117 miljarder dollar (Wang & Lobstein, 2006).   

Patienter med BED är ofta överviktiga (Engel et al., 2009) och dessa personer löper 

större risk för sjukdom och dödlighet än normalviktiga personer med BED (Flegal et al., 

2005, ref. i Wilson et al., 2007). Överviktiga patienter med BED upplever ett sämre 

emotionellt fungerande, lägre livskvalitet och sämre fysisk hälsa än överviktiga personer utan 

BED (Engel et al., 2009). I jämförelse med överviktiga personer utan BED rapporterar de 

även mindre kontroll över ätande, mer rädsla för viktuppgång och större upptagenhet av mat. 

De har en högre livstidsprevalens vad det gäller egentlig depression och ångeststörningar 

(Goldstein, 1999) samt lägre självkänsla och tro på sin egen förmåga (Bulik et al., 2002).  
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1.5. Ätstörningars etiologi  

Kunskapen om vilken kombination av faktorer som ligger bakom uppkomsten och 

vidmakthållandet av ätstörningar är begränsad (Nevonen & Broberg, 2000), liksom huruvida 

olika faktorer verkar som orsak till eller konsekvens av en störning (Jacobi et al., 2004). Klart 

framgår att ingen enskild faktor är tillräcklig för att förklara utvecklingen av en ätstörning 

eller den variation av störningar som förekommer bland människor. Uppkomsten av en 

ätstörning tycks istället uppstå ur ett komplext samspel av biologiska, sociokulturella och 

psykologiska faktorer över tid där dessa faktorer kan verka predisponerande, utlösande eller 

vidmakthållande av störningen (Eriksson & Carlsson, 2001). 

Biologiska faktorer tycks bidra som riskfaktorer i utvecklandet av ätstörningar 

(Allgulander, 2009; Schulherr, 2008). Ärftligheten uppskattas till runt 50 - 80 % (Striegel-

Moore & Bulik, 2007). Det är oklart vilka specifika genetiska egenskaper som gör en 

människa mer sårbar för att utveckla en ätstörning. De egenskaper som anses vara av 

betydelse är de som påverkar vikt, de som rör biologiska (eller psykologiska) reaktioner vid 

bantning samt personlighetsegenskaper (Fairburn, 1995). En mängd fysiologiska faktorer och 

endokrinologiska förändringar har rapporterats hos patienter med ätstörningar även då det 

förefaller oklart huruvida dessa förändringar är orsak till eller kommer som en konsekvens av 

ätstörningarna (Clinton & Norring, 2002). Viss forskning tyder på att ätstörningar kan orsakas 

av en störning i hypotalamus, medan andra studier tyder på att serotoninaktivitet kan vara av 

stor betydelse (Kaye et al.2001; Striegel-Moore & Bulik, 2007).   

 Enligt den sociokulturella förklaringsmodellen orsakar internalisering av rådande 

skönhetsideal en diskrepans mellan självet och idealet, vilket leder till kroppsmissnöje, 

matbegränsningar och restriktioner. Med bakgrund av detta ideal kan egenskaper som 

perfektionism och hög grad av social ångest (vilket ökar känsligheten för social feedback) 

utgöra riskfaktorer. Andra riskfaktorer i sammanhanget är hög vikt (vilket för personen längre 
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bort från idealet), hög impulsivitet (som gör upprätthållandet av ett restriktivt ätande svårare 

och ökar sannolikheten för hetsätning) samt personliga skillnader i biologisk respons till svält 

eller den belöning man får av att äta (Striegel-Moore & Bulik, 2007). 

 Det har antytts att psykologiska faktorer såsom stressfyllda händelser i livet (Eriksson & 

Carlsson, 2001) eller traumatiska upplevelser i barndomen (Fairburn, 1995) kan verka som 

predisponerande faktorer för både AN och BN.  Även familjefaktorer, där man framför allt 

har fokuserat på betydelsen av olika interaktionsmönster, har länge studerats och diskuterats. 

Studier har visat att upplevelse av bristfällig kommunikation och omsorg i familjen kan utgöra 

en riskfaktor gällande problem med ätande och att föräldrars kommentarer om sina barns vikt 

kan påverka barnets upplevelse av sin egen kropp och eventuella försök att gå ner i vikt 

(Clinton & Norring, 2002).   

 Bantning har identifierats som både en utlösande och vidmakthållande faktor vid 

utvecklandet av en ätstörning och påverkas av en kombination av biologiska, sociokulturella 

och psykologiska faktorer (Striegel-Moore & Bulik, 2007). Bantning kan leda till ätstörning 

genom att det sätter personens kognitiva kontroll över sina fysiologiska hungersignaler ur 

balans vilket kan resultera i överätande och hetsätning (Waaddegaard et al., 2010). Det är 

dock inte alla ätstörningar som börjar med bantning och inte alla som bantar utvecklar en 

ätstörning, varpå ytterligare sårbarhetsfaktorer troligen måste finnas för att bantning ska leda 

till en ätstörning (Clinton & Norring, 2002). Flera omständigheter leder till önskan om 

viktnedgång och av dessa märks framför allt en vilja att utöva självkontroll samt upptagenhet 

kring utseende och vikt. Denna upptagenhet tycks förstärkas av det västerländska samhällets 

rådande preferens för en smal kroppsform (Schulherr, 2008).  

Även fetma kan uppstå utifrån från biologiska, sociokulturella och psykologiska 

faktorer och kan medverka i utvecklandet av ätstörning (Fairburn, 1995). Detta framgår i 

synnerhet för BED (Edlund & Ghaderi, 2009). Fetma före insjuknande i ätstörningar har 
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dokumenterats för både AN (7 - 20 %) och BN (18 - 40%) (Cooper ref. i Brownell & 

Fairburn, 1995). Fetma i barndomen och hos föräldrar har kopplats samman med efterföljande 

hetsätningsstörning och fetma (Edlund & Ghaderi, 2009). Den vanligaste förklaringen till 

detta samband är att predisponering för övervikt leder till bantning, vilket i sin tur ökar 

sårbarheten för att utveckla en ätstörning (Waaddegaard et al., 2009). Ett antal studier tyder på 

att bantning leder till senare fetma genom hetsätning och överätning, i absolut motsats till dess 

syfte. Den ökade vikten resulterar i upptrappade viktminskningsbeteenden vilket ytterligare 

ökar risken för ätstörningar och/eller utvecklingen av vidare övervikt och fetma (Neumark-

Sztainer, 2007).  

En rad faktorer bedöms som skyddande för utvecklandet av ätstörningar. Biologiska 

faktorer såsom genetisk predisposition att vara smal, social acceptans gällande 

kroppsstorlekar och psykologiska faktorer såsom bestämdhet, hög självkänsla, tro på sin egen 

förmåga, god problemlösningsförmåga samt emotionellt välmående verkar skyddande 

(Ghaderi & Parling, 2007; Gustafsson, Edlund & Kjellin et al., 2009).  

1.5.1. Sammanfattning  

Ätstörningars etiologi tycks handla om ett komplext samspel av biologiska, sociokulturella 

och psykologiska faktorer. Man ser i sammanhanget till vilken betydelse faktorer kan ha vid 

olika tidpunkter i en kronologisk utvecklingsprocess där predisponerande, utlösande och/eller 

vidmakthållande faktorer samverkar i utvecklingen av etablerad ätstörning (Eriksson & 

Carlsson, 2001) (se figur 1).  

Figur 1.  

Födelse Utveckling av  Insjuknande Etablerad  

  beteendemässiga  kronisk sjukdom 

  föregångare  

 
  

 Predisponerande Utlösande  Vidmakthållande 

 faktorer faktorer  faktorer  

 

Modell över faktorer som bidrar till utveckling av etablerad ätstörning (Cooper 1995, ref. i Brownell & Fairburn, 

1995, s. 200).  
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Det finns också faktorer som bedöms vara skyddande för utvecklandet av ätstörningar, 

varav några är genetisk predisposition att vara smal, socialt umgänge där olika kroppsform 

accepteras samt emotionellt välmående. 

1.6. Behandling   

De flesta ätstörningsbehandlingar idag ser till diagnoser framför eventuella individuella 

skillnader inom diagnoser. Detta trots att personer med ätstörningar utgör en heterogen grupp 

i fråga om etiologi, symtom, svårighetsgrad och behandlingsbehov (Clinton & Norring, 2002). 

I motsats till detta har en transdiagnostisk teori utvecklats där grundtanken är att diagnos inte 

är relevant för behandling då alla ätstörningar delar gemensamma upprätthållande 

mekanismer, såsom restriktivitet och fokus på att förändra sin kropp (Fairburn, Cooper & 

Shafran, 2003). Eriksson och Carlsson (2001) menar på liknande sätt att skillnader i 

behandlingssynpunkt mellan diagnostiska grupper inte nödvändigtvis behöver vara särskilt 

stora, då individer kan skilja sig åt mer i problemvariation inom samma diagnoskategori än 

mellan kategorier. De tänker att en bra behandlingsmodell i linje med detta bör vara 

skräddarsydd efter varje människas personliga behov och inte utefter själva diagnosen.  

1.6.1. Behandling av Anorexia Nervosa 

Den terapeutiska grunden i Sverige vid behandling av AN är nutritionsbehandling 

(Allgulander, 2008). Kliniska riktlinjer för behandling av AN gör gällande att 

psykoterapeutisk behandling inte bör påbörjas förrän den akuta svältsituationen är under 

kontroll. All anorexibehandling prioriterar således ett återställande av vikten. Den akuta 

svältsituationen behandlas oftast av allmänpsykiatrins läkare genom sondmatning eller 

näringsdrycker. Även då kroppen och psyket anses stabila nog för personen att tillgodogöra 

sig psykoterapi finns fokus på den fysiska hälsan kvar genom regelbundna hälsokontroller, 

matträning med behandlare och, vid dagterapi, träning i tillagandet av egen mat samt 

nutritionslära (Svensk psykiatri, 2005). Individualterapi har visat sig vara den mest effektiva 
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interventionen för äldre klienter (Robin, et al., 1999). Den terapiform som rekommenderas, 

och som också är den behandling som är mest frekvent testad vid AN, är kognitiv 

beteendeterapi. Det finns idag ingen empirisk studie som påvisar att antidepressiva mediciner 

skulle ha någon påverkan på AN (Attia, Haiman, Walsch & Flater, 1998; Kaye et al., 2001; 

Walsch et al., 2006).  

1.6.2. Behandling av Bulimia Nervosa 

Manualbaserad kognitiv beteendeterapi är den behandling för BN som det finns mest 

forskning kring och som har störst evidens (Clinton & Norring, 2002). Kognitiv 

beteendeterapi får 30 - 50 % av klienterna symtomfria efter avslutad behandling (Wilson et 

al., 2002). Denna terapiform anses vara den främsta men även interpersonell psykoterapi och 

dialektisk beteendeterapi har noterats ge god behandlingseffekt (Safer, Telch & Agras, 2001; 

Telch, Agras & Linean, 2001). Dessa terapiformer har det gemensamt att de sätter den 

negativa självbilden avseende kroppsbild och vikt i fokus. Individualterapi och gruppterapi 

anses fungera likvärdigt (Lynch et al., 2006; Telch et al., 2001; Wilson et al., 2007).  

1.6.3. Behandling av Ätstörning utan närmare specifikation 

Med undantag av diagnosen BED förekommer inga kontrollerade behandlingsstudier för 

behandlingen av ätstörning UNS. Då kriterierna för ätstörning UNS i hög grad består av 

samma kriterier som för AN eller BN, alternativt utgör en blandning av de båda diagnosernas 

kriterier, behandlas ätstörning UNS vanligtvis som diagnostiserad AN eller BN (Svensk 

psykiatri, 2005). Utöver KBT har även interpersonell terapi och dialektisk beteendeterapi 

visat sig effektivt i behandlingen av personer med BED (Wilfey et al., 1993; Wilfey et al., 

2002; Wilson et al., 2007).  

1.6.4. Behandling av ätstörning och samtidig övervikt eller fetma 

Behandlingen av övervikt och fetma respektive ätstörningsproblematik är för det mesta 

åtskilda. Antingen ligger fokus på viktminskning, vilket eventuellt kan leda till samtidigt 
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upphörande av hetsätning, eller så behandlas själva ätstörningen. Viktfokuserade behandlingar 

utförs vanligtvis på överviktsenheter, med fokus på bantning, eller behandlas genom kirurgi 

(De Man Lapidoth, 2009). Svår fetma (BMI > 40) behandlas ofta med magsäckskirurgi eller 

VLCD (Very Low Calorie Diet), vilket anses effektivt på kort sikt även då de flesta som 

behandlats med VLCD återgår till sin ursprungliga vikt efter ett par år (Allgulander, 2008). 

Ätstörningsbehandlingen har som mål att bryta restriktiva beteenden, liksom alla försök till 

bantning eller viktnedgång. Vid tillämpningen av denna strategi kommer behandlingen 

troligtvis inte ha någon större påverkan på vikten (Fairburn, Cooper & Waller, ref. i Fairburn, 

2008).  

Det främsta skälet till att man inom ätstörningsbehandling inte aktivt behandlar 

patientens övervikt är tanken att kalorirestriktion och bantning är viktiga riskfaktorer i 

utvecklandet av ätstörningsproblematik. Man hävdar dessutom att ett tillfrisknande från 

ätstörningen kommer att leda till naturlig viktminskning eller stabilisering av vikten över tid 

(Waaddegaard et al., 2009). Forskningen kring detta är tvetydig då studier finns som visar på 

både viktminskning och utebliven viktminskning efter avslutad ätstörningsbehandling 

(Wadden et al, 2002; Wilson et al., 2007; Zwaan, ref. i Yanovski, 2003). Dagens behandling 

av fetma respektive ätstörningar är motsättningsfull, då beteenden som i behandlingsprogram 

för övervikt och fetma används som medel för att gå ner i vikt, exempelvis att övervaka sin 

vikt, föra mat- och aktivitetsdagbok samt utöva matrestriktioner, i dess mer extrema form kan 

ses som symtom på ätstörningar. Ofta ser professionella inom området för fetma inte 

bristande kroppstillfredsställelse som ett lika stort problem som de fysiologiska 

konsekvenserna av fetman medan personal inom ätstörningsområdet inte alltid tar faran med 

fetma på allvar (Neumark-Sztainer, 2005). Flertalet forskare och behandlare anser därför att 

ätstörningsbehandling och behandling av övervikt bör integreras så att störningarna behandlas 
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parallellt (Edlund & Ghaderi, 2009; Marcus, ref. i Fairburn & Brownell, 1995; Yanovski, 

1993).  

1.6.5. Sammanfattning 

Personer med ätstörningsdiagnos är en heterogen grupp gällande etiologi, symtom, 

svårighetsgrad och behandlingsbehov. Trots detta är de flesta ätstörningsbehandlingar 

diagnosanpassade i motsats till att vara individanpassade. Flertalet behandlingar syftar till att 

enbart behandla den diagnostiserade ätstörningen och inte fokusera på övervikt. Vid 

diagnosen AN prioriteras dock att återställa vikten till normalvikt, till skillnad från 

ätstörningsbehandling av personer med samtidig övervikt där enbart den psykiska diagnosen 

står i centrum. Flertalet forskare anser dock att behandling av övervikt och ätstörning bör 

integreras. Kognitiv beteendeterapi anses vara den mest effektiva behandlingen av 

ätstörningar. Då antalet symtomfria efter en KBT-behandling endast är 30 – 50 % förefaller 

det som det behövs effektivare metoder och mer forskning kring ämnet. 

1.7. Slutsatser av litteraturöversikt  

Ätstörningar förekommer över hela världen. Det har samband med psykiskt och fysiskt 

lidande och tar omfattande vårdkostnader i anspråk. Ätstörningars etiologi är ett område med 

spekulation kring olika faktorers relativa betydelse i utvecklandet och vidmakthållandet av 

störningar. Prevalensen av ätstörningar ökar parallellt med ökad förekomst av övervikt och 

fetma. Flertalet personer med ätstörning lider av samtidig övervikt men få behandlas för de 

fysiska och psykiska åkommor som blir en konsekvens av övervikten. Det tycks inom dagens 

forskning och kliniska verksamhet därför finnas bristande kunskap vad det gäller ätstörningar 

med samtidig övervikt, vilket gjort oss intresserade av att undersöka denna patientgrupp 

närmare. I föreliggande studie undersöktes därmed vikten av vikt i behandling av ätstörningar. 
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1.8. Syfte och frågeställning  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan BMI 

och behandlingsutfall vid diagnostiserad ätstörning. Specifikt undersöktes hur viktutveckling 

under behandling, respektive olika viktgrupper vid slutet av behandling, skilde sig åt avseende 

egen upplevelse av kvarvarande symtom och tillfredsställelse med behandlingskontakt vid 

slutet av behandlingen. Det undersöktes även om förändring i skattningen av global 

funktionsförmåga (GAF) hade samband med viktförändring. Då de olika 

ätstörningsdiagnoserna har olika förutsättningar vad det gäller vikt, utfördes alla analyser för 

varje diagnosgrupp för sig. De specifika frågeställningarna var: 

1. Finns det ett samband mellan BMI och behandlingsutfall? 

(i) Finns det ett samband mellan BMI vid behandlingsslut och kvarvarande 

symtom? 

(ii) Finns det ett samband mellan BMI vid behandlingsslut och tillfredställelse 

med behandlingskontakt vid behandlingens slut?  

2. Finns det ett samband mellan viktförändring och behandlingsutfall? 

(iii) Finns det ett samband mellan viktförändring och kvarvarande symtom? 

(iv)  Finns det ett samband mellan viktförändring och tillfredställelse med 

behandlingskontakt vid behandlingens slut? 

3. Finns det ett samband mellan vikt och GAF?  

(v) Finns det ett samband mellan viktförändring och förändring i GAF? 
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2. Metod 

2.1. Design 

Föreliggande kvantitativa studie bygger på prospektiv enkätdata från det svenska nationella 

ätstörningsregistret RIKSÄT.  

2.2. Deltagare 

Deltagarna i studien var vuxna kvinnor som behandlats för diagnostiserad ätstörning inom 

öppenvård i Sverige och för vilka data var tillgänglig vid behandlingsstart och 

behandlingsslut. Deltagarna hade efter avslutad behandling även fyllt i frågeformulär över 

upplevda kvarvarande symtom av ätstörningen samt angett sin upplevelse av 

behandlingskontakten. Det ursprungliga urvalet från RIKSÄT bestod av 9,567 nyregistrerade 

behandlingar varav n = 784 (8,2 %) hade data som uppfyllde ovanstående kriterier (se 

flödesschema i bilaga 2). Då inte alla studiedeltagare fyllt i samtliga frågor på respektive 

skalor på de för studien aktuella enkäterna resulterade detta i ett visst bortfall. Beroende på 

analys varierade därför n på mellan n = 760 och n = 784. Andelen svarande på de olika 

skalorna var som lägst 92,1 %. Demografisk bakgrund för urvalet vid behandlingsstart (n = 

784) presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1 

Demografisk bakgrund för samplet, mdn (ir) eller n (%) 

Ålder  23,0 (8,0) 

Längd  1,68 (,09) 

Vikt  57,0 (15,0) 

BMI  20,2 (50,58) 

GAF  55 (16) 

Månader i behandling 13 (14) 

Anorexia nervosa 160 (20,4 %)  

Bulimia nervosa 271 (34,6 %)  

Hetsätningsstörning 49 (6,3 %) 

Ätstörning utan närmare specifikation  304 (38,8 %) 

Undervikt 230 (29,3 %) 

Hälsosam vikt 436 (55,6 %) 

Övervikt 118 (15,1 %) 
Not. n = antal, % = procentuell fördelning, mdn = median, i r= interquartile range 
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2.3. Behandlingens innehåll 

De enheter som deltagit i RIKSÄT-projektet kontaktades via mail för att ge beskrivning av 

behandlingens innehåll samt förhållningssätt till patienter med ätstörning och samtidig 

övervikt. Enheter svarade att deras behandling innehöll psykopedagogiska samtal, 

psykoedukation (exempelvis kring vad som vidmakthåller ätstörningsproblematik), 

kostregistrering, hemuppgifter samt samtal om vikten. Enheterna angav att de inte hade fokus 

på eventuell övervikt i sina behandlingar.  

2.4. Procedur 

Föreliggande studie grundar sig i en enkätundersökning med ett kliniskt urval av personer i 

svensk ätstörningsbehandling. Deltagarna har behandlats vid någon av de 87 

ätstörningsenheter som representerar samtliga av Sveriges landsting. Insamlad data sträckte 

sig från år 2003 till 2010. Mellan år 2003 till 2009 var antalet nyregistrerade patienter 9,567. 

Deltagarna fick i samband med tilldelningen av aktuella enkäter information om RIKSÄT- 

projektet samt om att frivillighet gällde avseende deras medverkan (se bilaga 3).   

RIKSÄT har till syfte att beskriva patienter som behandlas för ätstörning, dokumentera 

deras vård och behandling, beskriva behandlingseffekter samt följa den svenska 

ätstörningsbehandlingen longitudinellt. Av de behandlande enheterna är knappt hälften 

ätstörningsspecialiserade medan de övriga är allmänpsykiatriska enheter eller enheter med 

ätstörningsspecialiserade team. RIKSÄT-formulären har utarbetats av en styrgrupp av 

personer med stor erfarenhet av forskning inom ätstörningsområdet (Birgegård & Gustafsson, 

2010).  

 RIKSÄT består av tre formulär: Nyregistrering, Uppföljning och Patientskattning. 

Nyregistreringen, som utförs av enhetspersonal, sker i anslutning till enhetens beslut att 

påbörja behandling samt efter patientens godkännande att delta i kvalitetsregistret. Ett år efter 

patientens första besök ombeds personal att göra en uppföljning. Denna uppföljning görs 
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sedan en gång årligen tills behandlingen är avslutad. De första två formulärinmatningarna är 

Internetbaserade. Det tredje formuläret, Patientskattning, skickas hem till patienten efter 

avslutad behandling samtidigt som den behandlande enheten aviseras om att göra en sista 

behandlingsuppföljning. Patienten kan välja att lämna sitt formulärsvar via Internet eller via 

post.  

2.5. Mätinstrument 

Frågeformuläret för nyregistrerade inkluderar uppgifter kring aktuell ålder, vikt, längd, 

diagnos samt global funktionsskattning (GAF), där det sistnämnda används för att bedöma en 

människas förmåga att fungera psykiskt, socialt och yrkesmässigt (American Psychological 

Association, 1994). Frågeformuläret inkluderar även tidigare vårdkontakter. 

 Uppföljningsformuläret inkluderar ovanstående uppgifter, exklusive tidigare 

vårdkontakter, samt uppgifter kring den typ och mängd av behandling som deltagaren 

genomgått sedan nyregistreringen såsom antal timmar av individuell-, familj- och/eller 

gruppbehandling samt kostråd och matträning. 

 Patientskattningsformuläret innehåller frågor kring upplevda symtom den senaste veckan 

såsom ”tankar kring mat och vikt som maler i ditt huvud”, ”rädsla för att gå upp i vikt” och 

”hetsätning”. Formuläret innehåller även frågor rörande patientens tillfredsställelse med 

behandlingskontakten såsom ”har du i behandlingen känt dig respekterad som person” och 

”har du varit delaktig i behandlingsplaneringen”.  

Utifrån längd och vikt beräknades deltagarnas Body Mass Index (BMI) och kom att 

utgöra en variabel i denna studie. Då det finns uttalade gränsvärden för BMI kategoriserades 

denna variabel enligt tre BMI-grupper: undervikt (BMI < 18,49), hälsosam vikt (BMI 18,50 - 

24,9) respektive övervikt (BMI 25 < ). Författarna valde att kalla normalvikt för hälsosam 

vikt, då övervikt tillsammans med undervikt numera utgör en större andel av den svenska 

befolkningen än antalet normalviktiga (Wadman, Paulsson & Bodström, 2007). Undervikt 
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respektive övervikt och fetma har enligt studier visat sig innebära en fara för hälsan medan 

dödligheten är lägst vid ett BMI på 22,5 - 25 hos både män och kvinnor (Whitlocke, 

Lewington & Sherliker, 2009). 

En variabel, Viktförändring, skapades med syftet att svara på två av studiens 

frågeställningar. Variabeln skapades genom crosstabulering av BMI-grupper vid 

behandlingsstart och BMI-grupper vid behandlingsslut, där typiska mönster avseende 

viktförändring framkom. Förändring i vikt ansågs föreligga om deltagaren gått upp eller ned 

två kilo eller mer, då viktförändringar inom detta spann ansågs vara normalfluktuation. Sex 

viktförändringsgrupper uppkom: de som förblivit underviktiga, de som gått från undervikt till 

hälsosam vikt, de som behållit hälsosam vikt, de som gått från hälsosam vikt till övervikt, de 

som gått från övervikt till hälsosam vikt samt de som förblivit överviktiga. Dessa 

viktförändringsgrupper studerades därefter utifrån varje diagnos, för att undvika diagnos som 

eventuell tredje variabel i analyser. Med hänsyn till studiens syfte och med avsikt att reducera 

data till hanterlig mängd valdes viktförändringsmönster med inga eller endast ett fåtal 

deltagare bort. För att svara på studiens tredje frågeställning skapades en GAF-

förändringsvariabel genom att se till skillnaden mellan GAF vid behandlingsslut och GAF vid 

behandlingsstart för varje deltagare.  

 Avseende diagnos kom följande uppdelning att användas: anorexi (AN), bulimi (BN), 

ätstörning utan närmare specifikation (UNS) och hetsätningsstörning (BED). UNS består 

ursprungligen av sex undergrupper (typer). I RIKSÄT är patienter med diagnosen UNS 

indelade i UNS 1 - 2, UNS 3, UNS 4 - 5 och UNS 6 (hetsätningsstörning/BED), vilket inte 

gjorde det möjligt att separera dessa i aktuell studie. BED valdes att behandlas separat, då 

diagnosen troligtvis kommer att övergå till en officiell ätstörningsdiagnos i DSM-V och då 

BED med sin betydande andel överviktiga personer ansågs vara av särskilt intresse för 

studien. Resterande UNS-typer slogs samman då denna uppdelning är den som återfinns i 
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DSM-IV, liksom i den diagnostillämpning som förekommer kliniskt och i majoriteten av 

studier inom ätstörningsområdet.  

2.6. Etiskt hänsynstagande 

I enlighet med etiska riktlinjer blev deltagarna vid inledandet av ätstörningsbehandling 

informerade om att eventuell medverkan i RIKSÄT var frivilligt. Medgivande till deltagande 

skedde både muntligt och skriftligt. Deltagarnas personuppgifter raderas före det att data blev 

tillgänglig för aktuell studie. Ett tidsbegränsat kontrakt avseende tillgång till datafiler från 

RIKSÄT förrättades av ansvarig registerhållare och undertecknades av denne samt studiens två 

författare. Kontraktet innebar att uppgifterna endast fick användas för att skriva ett examensarbete 

inom ramen för psykologprogrammet på Örebro universitet och att studiens författare var 

ansvariga för att radera datafilerna efter avslutat examensarbete.  

2.7. Statistiska analyser 

För samtliga analyser användes Statistical Package for Social Sciences version 17.0 för 

Windows (SPSS, 2008). Demografiska variabler för hela samplet sammanfattades med 

deskriptiv statistik. Icke-parametriska test i form av Kruskal-Wallis och Mann-Whitney 

användes för att svara på studiens frågeställningar, då flera variabler i datauppsättningen inte 

var normaldistribuerad och då de ingående grupperna för testning var av varierande storlek 

och ibland mycket små (n = 2). Hänsyn togs till dessa grupper trots deras storlek då de 

bedömdes vara av relevans för studiens syfte. De för studien aktuella utfallsmåtten var egen 

upplevelse av kvarvarande symtom i form av Hetsätning och kompensatoriska beteenden och 

Ångest kring mat och vikt, Tillfredsställelse med behandlingskontakt vid behandlingen slut 

samt skattning av Global funktionsförmåga (GAF).   

2.7.1. Principalfaktoranalys 

För att reducera de tolv frågor från patientskattningsformuläret som berör patientens 

upplevelse kring kvarvarande ätstörningssymtom efter behandlingen undersöktes om det 

fanns någon underliggande komponent eller faktor som kunde sammanfatta dessa frågor. 
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Detta gjordes genom Principal Component Analysis (PCA). PCA är att föredra framför 

faktoranalys då man söker en empirisk sammanfattning av datauppsättningen (Pallant, 2005).  

Därefter användes direkt oblimin rotation för att kunna se de underliggande komponenterna 

tydligare. Oblimin användes då frågorna hade en hög inbördes korrelation (Field, 2009). 

Reliabilitetsanalyser genomfördes för att fastställa lämpligheten i användandet av PCA samt 

för att kontrollera variablernas inbördes korrelation.  

 PCA genomfördes även för frågorna kring patientens upplevelse av 

behandlingskontakten från patientskattningsformuläret. Denna del innehöll sammanlagt elva 

frågor. 

2.7.2. Uträkning av utfallsmått 

Med syfte att se till samband mellan BMI inom respektive diagnosgrupp och egen upplevelse 

av kvarvarande symtom, tillfredsställelse med behandlingskontakt och GAF-förändring 

genomfördes Kruskal-Wallis test med Mann-Whitney som post hoc test. Kruskal-Wallis är 

den icke-parametriska motsvarigheten till one-way ANOVA, medan Mann-Whitney är den 

icke-parametriska motsvarigheten till t-test för oberoende sample och kan användas som post 

hoc test vid signifikant Kruskal-Wallis (Field, 2009). 
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3. Resultat 

3.1. Deskriptiv statistik 

Tabell 2 visar fördelning av viktkategorierna för de olika diagnosgrupperna. Störst andel 

personer inom diagnosen AN är underviktiga, störst andel personer med diagnosen BN 

respektive diagnosen UNS har hälsosam vikt och störst andel personer med diagnosen BED 

har övervikt.  

Tabell 2 

Viktgrupper inom respektive diagnos, % (n) 

                                  BMI-grupper 

Ätstörningsdiagnos Undervikt Hälsosam vikt Övervikt Totalt (n) 

Anorexia Nervosa 95 % (152) 5 % (8) - 100 % (160)  

Bulimia Nervosa 8,1 % (22) 72,7 % (197) 19,2 % (52) 100 % (271) 

Ätstörning UNS 17,8 % (54) 70,7 % (215) 11,5 % (35) 100 % (304) 

Hetsätningsstörning 4,1 % (2) 32,7 % (16) 63,3 % (31) 100 % (49) 

Totalt av samplet 29,3 % (230) 55,6 % (436) 15,1 % (118) 100 % (784) 

Not. % = procentuell fördelning inom diagnos, n = antal inom respektive grupp 

 

 Tabell 3 beskriver viktgruppernas bakgrund inom respektive diagnos. Signifikanta 

skillnader avseende bakgrundsvariabler undersöktes enligt Kruskal Wallis. En signifikant 

skillnad återfanns inom diagnosen BN för ålder. Post hoc testet visade att denna skillnad i 

ålder förelåg mellan underviktiga och överviktiga och mellan dem med hälsosam vikt och 

övervikt. Överviktiga hade en högre genomsnittlig ålder än de båda andra viktgrupperna. 

 Signifikanta skillnader inom diagnosen UNS återfanns för ålder, månader av tidigare 

behandling och den totala mängden behandlingskontakt. Post hoc testet visade att skillnaden i 

ålder förelåg mellan underviktiga och överviktiga och mellan dem med hälsosam vikt och 

övervikt, där de med övervikt utgjordes av äldre deltagare än de andra viktgrupperna. 

Skillnaden avseende månader av tidigare behandling återfanns mellan de med undervikt och 

hälsosam vikt och mellan dem med hälsosam vikt och övervikt, där de med övervikt fått fler 

antal månader av tidigare behandling. Skillnaden avseende den totala mängden 

behandlingskontakt förelåg mellan underviktiga och överviktiga och mellan dem med 
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hälsosam vikt och övervikt. Överviktiga hade fått större mängd behandlingskontakt än de med 

undervikt respektive hälsosam vikt.  

 En signifikant skillnad återfanns slutligen inom diagnosen BED för ålder. Post hoc testet 

visade att skillnaden fanns mellan de med hälsosam vikt och de med övervikt, där överviktiga 

deltagare var äldre än de med hälsosam vikt.  
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Tabell 3 

Bakgrund för viktgrupperna inom respektive diagnos, mdn (ir) 

 

 

Anorexi Bulimi 

Median (ir) Undervikt 

n=152 

Hälsosam vikt 

n=8 

Chi-square 

df=1 

 

Undervikt 

n=22 

Hälsosam vikt  

n=197 

Övervikt 

n=52 

Chi-square 

df=2 

Ålder 21(5) 24(5) 1,0 23(6)a 23(8)a 26(10)b 8,6* 

Vikt 47(7)a 56(6)b 17,8*** 51(6,3)a 59(9,4)b 79(10,7)c 140,1*** 

Längd 1,68(,1) 1,68(,1) ,4  1,70(,1) 1,69(,1) 1,69(,11) 1,4 

BMI 16,5(2)a 18,9(1,2)b 22,7*** 17,8(,7)a 21,2(2,6)b 27,7(5,1)c 164,2*** 

GAF 52(15) 59(20) 2,0  50(14) 55(16) 54 (10) 5,0 

Månader av tidigare 

behandling 

15(15) 17(18) ,3  17(13) 12(13) 16(19) 4,1 

 

Behandlingskontakt  37(51) 43(50) ,1  28(63) 24(31) 25(39) ,6 

Ätstörning utan närmare specifikation Hetsätningsstörning 

 Undervikt 

n=54 

Hälsosam vikt 

n=215 

Övervikt 

n=35 

Chi-square 

df=2 

 

Undervikt 

n=2 

Hälsosam vikt 

n=16 

Övervikt 

n=31 

Chi-square 

df=2 

Ålder 23(8)a 23(7)a 25(14)b 11,7** 24  23(5)a 31(13)b 9,9** 

Vikt 49(6)a 57(9)b 77(18)c 138,5*** 49,8a   66(8)b 93(42)c 28,0*** 

Längd 1,68 (,1) 1,67(,1) 1,64 (,1) ,5  1,7 1,70(,1) 1,67 (,1) 4,7  

BMI 17,9(,9)a 20,6 (3)b 28(6,1)c 193,7*** 17,5a 22(4,1)b 34(12)c 34,2*** 

GAF 60 (17) 59(14) 61(15) 3,1 55  59(13) 54(20) ,7  

Månader av 

tidigare behandling 

16(12) 11(11)a 20(21)b 11,0** 16  12(9) 11(12) ,2,0 

Behandlingskontakt  25(29)a 23(29)a 36(74)b 7,9* 46,5  31(34) 19(24) 4,5 

Not. Mdn = median för respektive variabel, ir = interquartile range,; a, b, c  = olika bokstäver påvisar signifikanta skillnader mellan grupper inom varje diagnos 

* = p < .05;  ** = p < .01; *** = p < .001 
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3.2. Principalfaktoranalys 

Tabell 4 visar resultatet av den principalfaktoranalys (PCA) med oblimin (varimax) rotation 

som användes för att undersöka möjligheten att reducera de tolv frågorna som rörde 

patienternas upplevelse av kvarvarande symtom efter behandlingens slut. Kaiser-Mayer-Olkin 

(KMO) verifierade frågorna som lämpliga för faktoranalys, KMO = .844. Alla items hade ett 

högre KMO än 0,756, där minimigränsen för KMO är 0.5.  Bartlett´s test of spheritcity (χ² 

(78) = 6137.567, p = .001) indikerade att korrelationen mellan frågorna var hög, vilket ansågs 

positivt för PCA. Analysen visade att tre komponenter hade ett eigenvalue över Kaiser´s 

kriterium av 1 och att en trefaktorlösning förklarade 68 % av variansen. Den screeplot som 

framkom visade att både tvåfaktorslösning och trefaktorslösning var rimlig. Då 

tvåfaktorslösningen förklarade 59 % av variansen samt gav en större klarhet kring hur 

innehållet skilde sig åt mot en trefaktorslösning, togs beslut att använda två faktorer i det 

slutgiltiga resultatet. Tabell 4 visar komponenternas laddning efter rotation. Efter 

innehållstolkning namngavs komponent 1 till Ångest kring mat och vikt och komponent 2 till 

Hetsätning och kompensatoriska beteenden. Komponenterna bedömdes ha hög reliabilitet då 

Cronbach´s alpha var = .90 för Ångest kring mat och vikt samt för Hetsätning och 

kompensatoriska beteenden. 
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Tabell 4 

Ätstörningssymtom under den senaste veckan  

Not. Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization 

 

 Samma metod som vid ovanstående analys användes för att undersöka patientens 

tillfredställelse med behandlingskontakten (se tabell 5). Frågorna var lämpliga för PCA då 

KMO = .946. Alla individuella påståenden hade ett högre KMO än 0,925. Bartlett´s test of 

sphericity (χ² (55) = 6779.577, p = .001) indikerade att korrelationen mellan frågorna var hög. 

Analysen visade att endast en komponent förklarade 66.8 % av variansen. Även screeploten 

visade att endast en komponent kunde användas. Denna komponent gavs namnet 

Tillfredsställelse med behandlingskontakt (se tabell 5). Komponenten visade sig ha hög 

reliabilitet enligt Cronbach´s alpha (= .95). 

Tabell 5 

Upplevelse av behandlingskontakt 

n = 722 (92,1 %) Komponent 
Faktor  

Kände mig lyssnad på ,871 

Behandlaren kunde uppskatta min kamp mot ätstörningen ,853 

Behandlaren förstod mina problem ,847 

Har blivit uppmuntrad att tala om det som känns viktigt  ,846 

Behandlaren kunde hjälpa  ,840 

Kände mig respekterad ,828 

Var överens med behandlaren om hur behandlingen skulle gå till ,827 

Var överens med behandlaren om behandlingsmål ,818 

Behandlaren hade tillräcklig kunskap om ätstörningar  ,803 

Bra bemötande i inledningen av behandlingen ,757 

Var delaktig i behandlingsplaneringen ,655 

Not. Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization 

 

n = 739 (94,3 %)  Komponent 

Faktor 1 2 

Impulser att vara ständigt aktiv och i rörelse .840  

Överdriven aktivitet (t ex flera timmars motion varje dag, stå i stället för 

att sitta, inte unna dig att vila) 

.771  

Ångest inför måltider .728  

Tankar kring mat och vikt som maler i ditt huvud .728  

Rädsla för att gå upp i vikt .686  

Impulser att avstå från att äta .670  

Att känna dig fet och plufsig .605  

Oregelbundna och otillräckliga måltider .578  

Hetsätningar  .852 

Impulser att äta för mycket (hetsätning)  .811 

Självframkallade kräkningar  .809 

Impulser att kräkas/laxera efter måltider  .789 

Användning av laxermedel  .407 
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3.3. Studiens huvudfrågeställningar 

3.3.1. Finns det ett samband mellan BMI och behandlingsutfall? 

Tabell 6 beskriver kvarvarande symtom samt tillfredsställelse med behandlingskontakten för 

olika BMI-grupper inom varje diagnos för sig. Det upptäcktes inga signifikanta skillnader 

mellan grupper gällande slutvikt och kvarvarande symtom, det vill säga Hetsätning och 

kompensatoriska beteenden respektive Ångest kring mat och vikt, vilket antyder att vikt vid 

behandlingsslut inte var av betydelse för upplevelsen av kvarvarande symtom.  

Genom Kruskal-Wallis upptäcktes en signifikant skillnad mellan grupper avseende 

slutvikt och tillfredsställelse med behandlingskontakt inom diagnosen AN. Post hoc testet 

(Mann-Whitney) visade att denna skillnad fanns mellan de med undervikt och de med 

hälsosam vikt (U = 2210; p = .006; r = -.22). De med diagnosen AN och undervikt vid 

behandlingens slut var mindre nöjda med behandlingskontakten än de med AN och hälsosam 

vikt.  

Det fanns en tendens till signifikant samband (p = .055) avseende slutvikt och 

tillfredsställelse med behandlingskontakten inom diagnos BED.  Post hoc testet bekräftade 

denna skillnad som visade sig föreligga mellan de med hälsosam vikt och de med övervikt (U 

= 157; p = .056; r = -.279), där de med BED och övervikt var mer nöjda med 

behandlingskontakten än de med BED och hälsosam vikt.  

Ytterligare en tendens till signifikant samband avseende slutvikt och tillfredsställelse 

med behandlingskontakten upptäcktes inom diagnosen UNS (p = .074). Post hoc testet visade 

att dessa skillnader låg mellan de med undervikt och de med hälsosam vikt (U = 1835; p = 

.036; r = -.13) respektive mellan de med undervikt och övervikt (U = 238,5; p = .038; r = -

.22). I enlighet med detta var de med hälsosam vikt vid behandlingens slut mer nöjda med 

behandlingskontakten än de med undervikt. Personer med övervikt var mer nöjda med 

behandlingskontakten än personer med undervikt.  
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Tabell 6 

Samband mellan BMI-grupper vid behandlingsslut och kvarvarande ätstörningssymtom 

Not. På grund av bortfall inom de olika skalorna varierar gruppernas storlek.  Mdn = median för respektive variabel, ir = interquartile range,; a, b = olika bokstäver påvisar 

signifikanta skillnader mellan grupper inom varje diagnos. 

 * = p < .05; ** = p < .01 

 

 

Anorexi Bulimi 

Median (ir) Undervikt 

 n=80 

Hälsosam  

n=78 

Övervikt 

n=2 

Chi-square 

df=2  

Undervikt 

 n=20 

Hälsosam vikt 

n=197 

Övervikt 

n=54 

Chi-square 

df=2 

Behandlingskontakt 

 

77(22)a 9(15)b 16,5 7,5* 13(28) 12(14) 11(13) 1,3 

Ångest mat & vikt

  

15(14) 12(12) 12,5 2,7 13(8) 15(10) 15(11) 2,8 

Hetsätning & komp. 0(3) 0(2) 1,5 ,0 4(19) 4(8) 4(5) 2,05 

                               Ätstörning utan närmare specifikation Hetsätningsstörning 

 Undervikt 

 n=24 

Hälsosam  

n=243 

Övervikt 

n=37 

Chi-square 

df=2 

 Hälsosam vikt 

n=17 

Övervikt 

n=23 

Chi-square 

df=1 

Behandlingskontakt 

 

16(19) 9(14) 8(13) 5,2  18(18) 10(16) 3,7 

Ångest mat & vikt 

 

16(8) 12(11) 9(9) 2,2  14(16) 12(7) ,9 

Hetsätning & komp. 0(4) 1(3) 2(4) 3,3  6(6) 3(5) 2,2 
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3.3.2. Finns det ett samband mellan viktförändring och behandlingsutfall? 

Tabell 7 beskriver sambandet mellan viktförändring och kvarvarande psykologiska 

ätstörningssymtom efter avslutad behandling. Tabellen visar ett signifikant samband mellan 

viktförändring och Hetsätning och kompensatoriska beteenden inom diagnosen UNS.  

Mellan gruppen som förblivit underviktig och gruppen som förblivit överviktig 

återfanns en signifikant skillnad (U = 100; p = .02; r = -.38), där gruppen som förblivit 

underviktig hetsåt och kompenserade mindre än gruppen som förblivit överviktig.  

Mellan gruppen som förblivit underviktig och den grupp som gått från övervikt till 

hälsosam vikt återfanns en signifikant skillnad (U = 16; p = .03; r = -.51), där gruppen som 

förblivit underviktig hetsåt och kompenserade mindre än den grupp som gått från övervikt till 

hälsosam vikt.  

Mellan gruppen som gått från undervikt till hälsosam vikt och gruppen som gått från 

övervikt till hälsosam vikt återfanns en signifikant skillnad (U = 55; p = .03; r = -.32). Den 

grupp som gått från låg till hälsosam vikt hetsåt och kompenserade mindre än gruppen som 

gick från övervikt till hälsosam vikt.  

Den sista signifikanta skillnaden återfanns mellan gruppen som behållit sin hälsosamma 

vikt och gruppen som gått från övervikt till hälsosam vikt (U = 272; p = .02; r = -.16). Den 

grupp som behållit sin hälsosamma vikt hetsåt och kompenserade mindre än den grupp som 

gått från övervikt till hälsosam vikt. 

 Tabell 7 visar även ett signifikant samband avseende viktutveckling och 

tillfredsställelse med behandlingskontakt inom diagnosen AN. Post hoc testet visade att den 

grupp som förblivit underviktig och den grupp som gått från låg till hälsosam vikt (U = 2037; 

p = 02; r = -.20) skilde sig signifikant åt. Den grupp som förblivit underviktig var mindre nöjd 

med behandlingskontakten än den som gått från låg till hälsosam vikt. 
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Tabell 7 

Samband mellan viktförändring och kvarvarande ätstörningssymtom 

 

         Anorexi Bulimi 

Median (ir) Förblev undervikt 

n=78 

Undervikt 

till 

hälsosam 

n= 72 

Förblev  

hälsosam 

n=6 

Chi- 

 square 

df=2 

Förblev 

undervikt 

n=14 

Undervikt 

till 

hälsosam 

n=8 

Förblev 

hälsosam 

n=181 

Hälsosam 

till 

övervikt 

n=10 

Övervikt 

till 

hälsosam 

n=6 

Förblev 

övervikt 

n=43 

Chi- 

square 

df=5 

Behandlingskontakt 

 

17(22)a 9(15)b 7(14) 7,3* 7(23) 10(15) 12(14) 7(9) 6(15) 12(17) 5,6 

Ångest mat & vikt 

  

15(14) 12(12) 10(12) 2,6 9(8) 15(17) 15(10) 14(14) 24(18) 15(10) 7,2 

Hetsätning & komp. 0(3) 0(3) 0(2) ,7 1(7) 1(8)  4(7) 4(3) 12(15) 4(6) 9,3 

                   Ätstörning utan närmare specifikation Hetsätningsstörning 

 Förblev 

undervikt 

n= 14 

Undervikt 

till 

hälsosam 

n= 40 

Förblev 

hälsosam 

n= 197 

Hälsosam 

till 

övervikt 

n= 8 

Övervikt 

till 

hälsosam 

n= 6 

Förblev 

övervikt 

n= 29 

Chi-

square 

df= 5 

Undervikt 

till 

hälsosam 

n= 2 

Förblev  

hälsosam 

n= 15 

Hälsosam 

till 

övervikt 

n= 1 

Förblev 

övervikt 

n= 30 

Chi- 

square 

df= 3 

Behandlingskontakt 

 

9(14) 9(13) 9(15) 5(12) 8(11) 9(16) 2,9 14 21(23) - 10(15) 5,7 

Ångest mat & vikt

  

12(11) 13(12) 12(10) 11(10) 14(17) 9(9) 1,7 18 14(16) - 12(8) 1,2 

Hetsätning & komp. 0(5)a,c 0(4)c 1(3)c 1(7) 6(8)b 4(6)b, c 11,2* 8(1)  6(6) - 3(5) 2,2 

Not. På grund av bortfall inom de olika skalorna varierar gruppernas storlek.  Mdn = median för respektive variabel, ir = interquartile range,; a, b, c  = olika bokstäver påvisar 

signifikanta skillnader mellan grupper inom varje diagnos.  

* = p < .05; ** = p < .01 
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3.3.3. Finns det ett samband mellan viktförändring och GAF-förändring? 

Tabell 8 beskriver samband mellan viktförändring och GAF-förändring. Denna tabell visar ett 

signifikant samband inom diagnosen AN. Post hoc testet visade skillnad mellan gruppen som 

förblivit underviktig och gruppen som gått från undervikt till hälsosam vikt (U = 1924; p = 

.001; r = -.27). Detta tyder på att den grupp som förblivit underviktig hade signifikant lägre 

GAF-ökning än gruppen som gått från låg till hälsosam vikt.  

Även mellan gruppen som gått från undervikt till hälsosam vikt och den grupp som 

behållit hälsosam vikt upptäcktes en signifikant skillnad (U = 84; p = .013; r = -.28). Den 

grupp som gått från undervikt till hälsosam vikt hade högre GAF-ökning än gruppen som 

behållit sin hälsosamma vikt. 
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Tabell 8 

Samband mellan viktförändring och GAF-förändring 

 

 

 

 

Anorexi Bulimi 

Median (ir) Förblev 

undervikt 

n=78 

Undervikt 

till  

hälsosam 

n=72 

Förblev  

hälsosam 

n=6 

Chi-

square 

df=2 

Förblev 

undervikt 

n= 14 

Undervikt 

till 

hälsosam 

n=8 

Förblev 

hälsosam 

n=181 

Hälsosam till 

övervikt 

n=10 

Övervikt till 

hälsosam 

n=6 

Förblev 

övervikt 

n=43 

Chi-square 

df=5 

GAF-ökning 9(12)a 10(12)b 12(16) 14,3** 3(21) 7(29) 10(15) 8(20) 10(12) 10(19) 2,8 

Ätstörning utan närmare specifikation Hetsätningsstörning 

 Förblev 

undervikt 

n=14 

Undervikt 

till 

hälsosam 

n=40 

Förblev 

hälsosam 

n=197 

Hälsosam 

till övervikt 

n=8 

Övervikt till 

hälsosam 

n=6 

Förblev 

övervikt 

n=29 

Chi-

square 

df=5 

Undervikt 

till 

hälsosam 

n=2 

Förblev  

hälsosam 

n=15 

Hälsosam 

till 

övervikt 

n=1 

Förblev 

övervikt 

n=30 

Chi-

square 

df=3 

GAF-ökning 9(12) 10(12) 12(16) 8(15) 11(18) 6(15) 6 18 5(8) - 10(24) 3,1 

Not. På grund av bortfall inom de olika skalorna varierar gruppernas storlek.  Mdn = median för respektive variabel, ir = interquartile range; a, b = olika bokstäver påvisar 

signifikanta skillnader mellan grupper inom varje diagnos. 

* = p < .05; ** = p < .01 
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3.4. Sammanfattning av resultat  

Sammanfattningsvis tyder resultatet på ett svagt till medelstort samband mellan BMI vid 

behandlingsslut och tillfredsställelse med behandlingskontakt inom diagnosen AN, där 

personer med undervikt var mindre nöjda med behandlingskontakten än de med hälsosam 

vikt. Ett svagt till medelstort samband upptäcktes även mellan viktförändring och 

tillfredsställelse med behandlingskontakt inom diagnosen AN, där de som förblivit 

underviktiga var mindre nöjda med behandlingskontakten än de som gått från undervikt till 

hälsosam vikt. Avseende ökning i GAF framkom ett medelstort samband där personer med 

diagnosen AN som förblivit underviktiga hade en lägre GAF-ökning än de som gått från 

undervikt till hälsosam vikt. De som behållit hälsosam vikt hade en lägre GAF-ökning än dem 

som gått från undervikt till hälsosam vikt.  

Resultatet indikerar även svaga till stora samband mellan viktförändring och Hetsätning 

och kompensatoriska beteenden inom diagnosen ätstörning UNS. De som förblivit 

underviktiga hetsåt och kompenserade mindre än de som gått från övervikt till hälsosam vikt 

respektive de som förblivit överviktiga. Gruppen som gått från undervikt till hälsosam vikt 

hetsåt och kompenserade mindre än gruppen som gått från övervikt till hälsosam vikt och de 

som behållit sin hälsosamma vikt hetsåt och kompenserade mindre än gruppen som gått från 

övervikt till hälsosam vikt. 
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4. Diskussion 

Denna studie har syftat till att undersöka om det finns ett samband mellan vikt och 

behandlingsutfall vid diagnostiserad ätstörning. Vikten har visat sig variera hos personer inom 

en och samma ätstörningsdiagnos. En person med diagnostiserad BED kan exempelvis ha en 

hälsosam vikt medan en annan person inom samma diagnos kan vara överviktig (Engel et al., 

2009). Med undantag för diagnosen AN är vikt dock inget man vanligtvis tar hänsyn till i 

dagens ätstörningsbehandling, då interventioner i regel sker beroende av diagnos och inte 

utifrån individuella skillnader inom diagnoser (Clinton & Norring, 2002). Allt fler forskare 

har därför påtalat betydelsen av att ta hänsyn till vikt gällande personer med ätstörning och 

samtidig övervikt (Edlund & Ghaderi, 2009; Marcus, ref. i Fairburn & Brownell, 1995), då 

övervikt kan leda till negativa fysiska och psykiska konsekvenser (Flaskerud, 2010; Wadden, 

et al., 2002). Föreliggande studie är utifrån detta relevant då hänsyn tas till vikten av vikt i 

behandlingen av ätstörningar.  

 Studiens syfte var följaktligen att se till viktens betydelse genom sin påverkan på olika 

utfallsmått. Bland annat utifrån den forskning som tidigare nämnts kring samband mellan vikt 

och dödlighet och viktens påverkan på livskvaliteten uppkom tanken att ett närmande en 

hälsosam vikt från undervikt eller övervikt kunde ha samband med ett positivt 

behandlingsutfall för personer med ätstörningsdiagnos. Personer med undervikt eller övervikt 

med ätstörningsdiagnos var därför av särskilt intresse för studien. 

 Studien såg till samband mellan BMI och ätstörningsdiagnos, där resultatet visade att 

det i enlighet med tidigare forskning (Tanofsky-Kraff & Yanovski, 2004; Wilson, et al., 2007) 

fanns sådana samband. Majoriteten av personer inom diagnosen BN hade hälsosam vikt 

medan den största andelen personer med diagnosen BED var överviktiga. Studien bekräftade 

även tidigare forskning gällande olikhet inom ätstörningsdiagnoser, där personer inom en och 

samma diagnos kan skilja sig åt avseende bakgrundsvariabler (Clinton & Norring, 2002). 



Vikten av vikt [42] 

 

 

 

Genom undersökning av demografisk bakgrund för viktgrupperna inom respektive diagnos 

upptäcktes skillnader i ålder, antal månader av tidigare behandling och den totala mängden 

behandlingskontakt.  

Resultaten av analyser visade på flera samband mellan vikt och behandlingsutfall. Det 

kunde bland annat urskiljas att personer med diagnosen AN som var underviktiga vid 

behandlingens slut eller hade behållit sin undervikt under behandlingen var mindre nöjda med 

behandlingskontakten än de med hälsosam vikt eller de som gått från undervikt till hälsosam 

vikt. Detta, trots att underviktiga inom AN, till skillnad från övriga diagnosgrupper, erbjudits 

viktfokuserade insatser. En förklaring till detta skulle kunna vara att personer med AN och 

undervikt anser sig vara ”lyckade” i sin ätstörningsproblematik, då de befinner sig nära 

samhällets smalhetsideal. Kvinnor som vill gå ner i vikt och behålla denna låga vikt (Wilson, 

et al., 2007) är troligtvis inte motiverade till viktuppgång. Denna bristande motivation kan i 

negativ riktning ha påverkat kontakten med behandlaren och tillfredsställelsen med 

behandlingskontakten. Kanske är underviktiga personer med AN även mindre nöjda med 

behandlingskontakten än de med hälsosam vikt då deras undervikt tyder på att de inte närmat 

sig ett tillfrisknande från sin ätstörning och att behandlingen inte nått full framgång. Att de 

med AN som gick från undervikt till hälsosam vikt var mer nöjda med behandlingskontakten 

kan på samma sätt tyda på att de i större utsträckning ansåg sig ha blivit hjälpta i 

behandlingen och därför kände sig mer nöjda med behandlingskontakten. De som gått från 

undervikt till hälsosam vikt inom diagnosen AN hade en högre GAF-ökning än de som 

förblivit underviktiga respektive de som behållit sin hälsosamma vikt. Detta indikerar att ökad 

vikt hade samband med större GAF-ökning inom diagnosen AN, vilket går i linje med tanken 

att man i behandling av AN bör inleda med viktfokuserade insatser (Svensk psykiatri, 2005) 

för att höja funktionsförmågan och göra personen mer förmögen att tillgodogöra sig 

behandling. Vad som är hönan och ägget i detta sammanhang är dock oklart, då det även kan 
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vara så att ökad GAF leder till ökad vikt. Förändring i GAF kan tänkas vara som störst när 

individen går från undervikt till hälsosam vikt, avstanna när individen rör sig inom hälsosam 

vikt, för at sedan sjunka med ökad vikt.  

 Inte bara samband utan även frånvaro av samband bedömdes som relevanta. En sådan 

frånvaro av samband som framkom var att personer med BED och övervikt vid behandlingens 

slut inte skilde sig åt från de med undervikt respektive hälsosam vikt avseende upplevelse av 

kvarvarande ätstörningssymtom eller förändring i GAF. En tendens till signifikant samband 

hittades mellan slutvikt och tillfredsställelse med behandlingskontakt mellan överviktiga och 

de med hälsosam vikt inom BED upptäcktes, där överviktiga var mer nöjda med 

behandlingskontakten än de med hälsosam vikt. Ovanstående förefaller stå i motsats till 

tanken att ett närmande en hälsosam vikt kunde ha samband med ett mer positivt 

behandlingsutfall för personer med ätstörningsproblematik. Det skulle eventuellt kunna vara 

så att överviktiga anser sig fått hjälp med sin ätstörning och att deras önskan om viktnedgång 

varit sekundär. Det skulle även kunna vara så att dessa personer efter att ha fått hjälp med sin 

ätstörning nu hoppas på en eventuell viktnedgång. Det skulle därför vara intressant med en 

uppföljning några år senare för att se om personer med övervikt fortfarande är lika nöjda med 

sin behandling oavsett viktresultat. Att överviktiga med BED var mer nöjda med sin 

behandlingskontakt än de med hälsosam vikt vid behandlingsslut kan även bero på att 

överviktiga personer med ätstörningar, vilka enligt Edlund och Ghaderi (2009) utgör en 

försummad patientgrupp, kände sig sedda i sin problematik och att detta i positiv riktning kom 

att påverka deras tillfredsställelse med behandlingskontakten. 

 Resultaten visade även på skillnader inom UNS avseende samband mellan 

viktförändring och kvarvarande symtom av Hetsätning och kompensatoriska beteenden. De 

som förblivit underviktiga hetsåt och kompenserade mindre än de som förblivit överviktiga 

samt de som gått från övervikt till en hälsosam vikt. Detta tycks inte uppseendeväckande då 
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personer som förblivit underviktiga troligtvis har ett lägre kaloriintag än de andra 

viktgrupperna och/eller en jämnare balans mellan kaloriintag och energiförbrukning. 

Resultatet tycks inte heller anmärkningsvärt då underdiagnoserna inom UNS är mycket olika. 

En kvinna med UNS typ 3 (BN med hetsätning mindre än 2 gånger i veckan) skiljer sig åt i 

symtombild i jämförelse med en kvinna som erhållit diagnosen UNS typ 1 (AN utan mens). 

  Skillnader inom UNS upptäcktes även avseende månader av tidigare behandling, där 

personer med övervikt fått mer behandlingskontakt under behandlingens gång än de med 

hälsosam vikt. En tendens till skillnad upptäcktes också mellan de med undervikt och 

övervikt, där personer med övervikt fått större mängd behandlingskontakt under 

behandlingen. Dessa skillnader kan tolkas som att överviktiga personer med UNS bedömdes 

ha större psykiska och fysiska svårigheter än de med samma diagnos och hälsosam vikt. Man 

kan även tänka att de med övervikt var mer motiverade till behandling för att få hjälp med att 

närma sig samhällets smalhetsideal, än de med hälsosam vikt som redan befann sig närmare 

detta ideal. Diskrepansen mellan självet och rådande skönhetspreferenser kan för dessa 

personer vara större än för dem med hälsosam vikt, vilket kan leda till kroppsmissnöje 

(Striegel-Moore & Bulik, 2007). Det kan även röra sig om psykisk komorbiditet där dessa 

personer fått hjälp med symtom på till exempel ångest och depression (Goldstein, 1999). 

 Det faktum att överviktiga personer inom UNS har fler antal månader av tidigare 

behandling och större total mängd behandlingskontakt borde gynna deras behandlingsutfall 

avseende kvarvarande symtom av Hetsätning och kompensatoriska beteenden. Trots detta 

uppgav personer med UNS och övervikt vid behandlingens slut fler symtom av hetsätning och 

kompensatoriska beteenden än de som behållit hälsosam vikt eller som gått från övervikt till 

hälsosam vikt. Utifrån detta kan man tänka sig att de som förblivit överviktiga har större 

problem eftersom de inte fått hjälp med övervikten i ätstörningsbehandlingen eller att de är 

överviktiga eftersom de inte fått hjälp med sina psykologiska symtom. De minskade symtom i 



Vikten av vikt [45] 

 

 

 

form av hetsätning och kompensatoriska beteenden för gruppen som gått från övervikt till 

hälsosam vikt kan i förlängningen ha bidragit till deras viktminskning eller så har deras 

viktminskning lett till minskad upplevelse av kvarvarande symtom.  

 Inom diagnoserna BN, UNS och BED upptäcktes skillnader i ålder där överviktiga 

personer var äldre än de med undervikt och hälsosam vikt. En förklaring till detta kan vara att 

tillstånd av svält uppfattas som ett allvarligare tillstånd än den normal- eller hälsosamma vikt 

som personer med BN och BED ofta uppvisar, vilket leder till att underviktiga tidigare 

kommer i behandling. Störda ätbeteenden märks kanske inte heller lika snabbt hos personer 

med övervikt som för personer med AN, där den påtagligt låga vikten tidigare avslöjar den 

underliggande problematiken. En förklaring till att överviktiga i ätstörningsbehandling är 

äldre än underviktiga respektive de med hälsosam vikt kan vara att de dröjer längre med att 

söka behandling på grund av skam och rädsla för fördomar och stigmatisering från 

omgivningen där många anser att övervikt är något man får skylla sig själv för. Slutligen är 

vikt något som av naturliga skäl ofta ökar med åren och därför är, rent generellt, äldre 

personer något tyngre än yngre människor (Lombard, Deeks, Jolley & Teede, 2009).  

 Sammantaget tyder resultat på att det finns samband mellan vikt vid behandlingsslut 

respektive viktförändring och behandlingsutfall inom diagnoserna AN och UNS. Dessa 

samband måste dock ses med bakgrund av den mängd behandling som deltagarna erhållit och 

andra eventuella variabler som kan ha påverkat sambandet.  

4.1. Styrkor i studien 

Studien bygger på ett kliniskt sample där män och kvinnor i olika åldrar från samtliga 

ätstörningsenheter i Sverige är representerade och bedöms således ha god ekologisk validitet. 

Det ursprungliga samplet representerar en betydande andel av de ätstörningspatienter som fått 

behandling i Sverige mellan år 2003 - 2009. Från detta sample om 9,567 individer framkom 

genom exklusionskriterier ett sample om 784 kvinnor med diagnostiserad ätstörning som 
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behandlats inom svensk öppenvård. Studien kan således anses ge en representativ bild av 

gruppen kvinnor i åldern 18 - 58 år som fått öppenvårdsbehandling för ätstörning. Samplets 

storlek ökar sannolikheten att upptäcka signifikanta samband där sådana existerar. Studien ser 

till viktgrupperna inom varje ätstörningsdiagnos, där den bland annat ger en bild av hur stor 

andel överviktiga som finns inom svensk ätstörningsvård idag. Dessa siffror är intressanta 

med bakgrund av att vissa deltagande enheter som svar på författarnas mail angående sin 

ätstörningsbehandling av överviktiga angett att de inte hade några överviktiga patienter. En 

enhet svarade: ”Det är inte många av våra patienter som är överviktiga, kanske 3 av 140 (2 %, 

författarnas anm.)”. Enligt aktuell data har enheten i själva verket en representativitet på cirka 

15 % överviktiga, alltså mer än 7 gånger fler än vad de själva anger. Flera tillfrågade enheter 

gav liknande svar medan andra svarade att de inte förstod frågan angående behandling av 

överviktiga. Enheternas svar ligger i linje med de som menar att personer med ätstörning och 

samtidig övervikt är en bortglömd patientgrupp (Edlund & Ghaderi, 2009) och tyder på att det 

finns osynliga problem som inte tillåts plats inom svensk ätstörningsbehandling idag. 

4.2. Svagheter i studien  

Studien bygger på data från icke-standardiserade frågeformulär där psykometriska egenskaper 

i form av reliabilitet och validitet är bristande (Kazdin, 2010). RIKSÄT har till syfte att fånga 

fenomenet ätstörningar som med sin multifaktoriella bakgrund och de individuella variationer 

som förekommer både mellan och inom ätstörningsdiagnoser kan anses som ett svårfångat 

fenomen. Det framkommer inte huruvida man har säkerställt att formulärens 

frågor/påståenden verkligen mäter vad de avser att mäta och om påståendena stämmer 

överens inom de olika skalorna. Man har inte heller undersökt interbedömarreliabiliteten 

avseende i vilken utsträckning olika behandlare överensstämmer i sin bedömning av patienter 

gällande bland annat diagnos och GAF. Frågeformulären tycks ha face validity då de är 

utarbetade av kliniker med erfarenhet och kunnande inom ätstörningsområdet. När det 
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kommer till att dra slutsatser från studien kan den även anses ha god extern validitet då den 

grundar sig i ett kliniskt sampel som bör vara representativt för den patientgrupp den avser att 

mäta. Man bör dock vara försiktig med att dra slutsatser till barn och ungdomar, personer 

behandlade utanför Sverige och dem vars vård har utgjorts av annat än öppenvård. Att 

männen exkluderades kan innebära en svaghet vad det gäller analyserna för diagnosen BED 

då dessa utgör cirka hälften av dem som får denna diagnos i Sverige (Ghaderi & Scott, 1999), 

till skillnad från cirka 10 % av de drabbade inom övriga ätstörningsdiagnoser (Andersen, 

1995). Eventuellt har män med BED en annan sorts problematik än kvinnor med BED vilket 

det inte undersöktes för i denna studie. 

  Studiens upplägg och val av statistiska metoder gjorde det inte möjligt att undersöka för 

eventuella variabler som kan ha påverkat skillnader i utfall mellan grupper varpå den interna 

validiteten brister. Det går inte med säkerhet att säga om det var vikt respektive viktförändring 

och inte andra variabler som orsakade skillnader mellan grupper. De ätstörningsenheter vid 

vilka deltagarna behandlats har tillfrågats om sina behandlingsinterventioner. Man bör dock 

ha i åtanke att interventioner påverkas av de behandlare som tillhandahåller dem och att 

samma typ av insatser således kan skilja sig åt i specifikt innehåll. Deltagande enheter kan 

även skilja sig åt avseende verksamhetens resurser samt personalens kunnande och 

kompetens, vilket i sin tur kan ha påverkat samband mellan variabler. Det är även oklart i 

vilken utsträckning olika interventioner gavs då studien endast tar hänsyn till den 

övergripande variabeln total mängd behandlingskontakt. Även andra faktorer kan ha medierat 

eller modererat sambandet mellan vikt och behandlingsutfall. Viktigt att poängtera i 

sammanhanget är även att aktuella samband inte säger något om kausalitet. Sambanden kan 

vara orsak till eller konsekvens av vikt och/eller andra variabler. 

 Studiens resultat bygger på analyser genom icke-parametriska test, vilka är mindre 

känsliga än sina parametriska motsvarigheter (Pallant, 2005). Valet av icke-parametriska test 



Vikten av vikt [48] 

 

 

 

har därmed inneburit risken att inte upptäcka eventuella skillnader mellan grupper som 

faktiskt existerar. Valet att använda samtliga diagnosgrupper och viktgrupper, även de med få 

deltagare, gjordes då grupperna bedömdes vara av relevans utifrån studiens syfte. Utifrån de 

förutsättningar som samplet därav gav gjordes uppskattningen att en konservativ ansats med 

icke-parametriska test var den bästa lösningen.  

4.3. Nya bidrag till forskningslitteraturen 

Då det i föreliggande studie framkommit att personer med diagnostiserad AN som behållit sin 

undervikt var mindre nöjda med behandlingskontakten än de med samma diagnos som 

behållit hälsosam vikt eller nått en hälsosam vikt under behandlingens gång uppkommer 

intresse för vad som kan göra denna patientgrupp mer nöjd och vilka insatser som krävs för 

att underviktiga med AN ska vilja öka i vikt. Studier har visat att cirka 50 % med diagnosen 

AN återhämtar sig vad det gäller vikt och menstruell funktion inom 4 till 10 års period, varpå 

en stor andel inte blir helt hjälpta i sin ätstörning (Goldstein, 1999). Kanske finns det 

komponenter i behandlingen av dessa personer som saknas. Att arbeta med att motivera 

patienter till förändring som de själva önskar skulle eventuellt kunna vara en sådan 

komponent inom kliniskt arbete. Resultatet som indikerar att överviktiga inom diagnosen 

BED inte har sämre behandlingsutfall än övriga viktgrupper inom samma diagnos trots att de 

behållit sin ohälsosamma vikt anses vara intressant. Detta tyder på att det eventuellt inte är 

övervikten som är det besvärligaste för dessa personer utan hetsätningen eller överätningen. 

4.4. Implikationer av studien 

Det mest centrala inom ätstörningsbehandling är dess fokus på störningar i ätbeteenden och 

beteenden som på avgörande sätt påverkar vikt och viktutveckling (Eriksson & Carlsson, 

2001). Trots detta har man i behandling av dem med ätstörning och samtidig övervikt 

generellt sett inte tagit hänsyn till övervikten (Cooper & Waller. ref. i Fairburn, 2008) då man 

hävdat att kalorirestriktion och bantning är riskfaktorer i utvecklandet av 
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ätstörningsproblematik och att ett tillfrisknande från ätstörningen kommer att leda till naturlig 

viktminskning eller stabilisering av vikten över tid (Waaddegaard et al., 2009). Enligt andra 

har dock behandling utan samtidiga viktreducerande åtgärder misslyckats med att ge 

viktminskning hos överviktiga personer med BED (Wadden et al, 2002; Wilson et al., 2007). 

Utifrån det faktum att fetma är ett allvarligt folkhälsoproblem (Flaskerud, 2010) och 

överviktiga inom diagnosen BED upplever sig ha sämre emotionellt fungerande och lägre 

livskvalitet än de med hälsosam vikt (Engel et al., 2009) kan utebliven viktminskning 

innebära problem för individen och samhället. Denna studie är en början till att se vikten av 

vikt i behandlingen av ätstörningsproblematik och utgör ett första grovkornigt försök att svara 

på om behandlingsutfall kan ha något med den behandlades vikt att göra. Analyser har skett 

mellan viktgrupper inom respektive diagnos och inte oberoende av diagnos. Att i framtiden 

undersöka skillnader mellan grupper oberoende av ätstörningsdiagnos kunde vara intressant, 

bland annat från ett transdiagnostiskt perspektiv gällande behandling av ätstörningar 

(Fairburn, et al., 2003). Detta perspektiv menar att samtliga ätstörningsdiagnoser delar 

gemensamma upprätthållande mekanismer och att skillnader i behandlingssynpunkt mellan 

diagnostiska grupper inte behöver vara särskilt stora (Eriksson och Carlsson, 2001). 

Behandlingen borde utifrån ett sådant synsätt inrikta sig på individuella behov där exempelvis 

vikten av en hälsosam vikt kunde ges mer utrymme. Att i behandlingen se till beteendens 

funktion, oavsett diagnos och om de leder till undervikt eller övervikt, skulle kunna vara ett 

inslag i en transdiagnostisk behandling. Människans beteenden bär ofta mening och fyller 

syften, oavsett om dessa är medvetna eller ej. Att undersöka ätstörningsbeteendens funktion 

och eventuellt ersätta dessa med mera hälsosamma beteenden skulle kunna gynna ett positivt 

behandlingsutfall.  

 Hopslagning av diagnosen UNS skedde trots att denna grupp har visat sig vara 

heterogen avseende deltagarnas ålder, antal månader av tidigare behandling och totala mängd 
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behandlingskontakt. Ett förfaringssätt där man istället placerat undertyper av UNS till de 

officiella diagnoser de liknar hade kunnat medföra andra resultat. Hopslagningen av personer 

med övervikt och fetma gör att man missar eventuella skillnader mellan grupperna. Det hade 

kunnat vara av värde att se om de som gått från fetma till övervikt skilde sig åt avseende till 

exempel tillfredsställelse i behandlingskontakt från dem som förblivit överviktiga eller gått 

från övervikt till hälsosam vikt.  

 De frågeformulär som studien bygger på upplevs ha varit av skiftande kvalité, avseende 

till exempel frågornas inbördes korrelation och hur väl de mäter vad de avser att mäta. Med 

ett standardiserat material skulle formulärens reliabilitet och validitet öka och utgöra grund 

för vidare studier inom området. Frågeformulären skulle även kunna utvecklas till att omfatta 

andra typer av frågor. Frågor kring ätstörningens funktion och meningsbärande aspekter för 

individen hade kunnat belysa störningens uppkomst och vidmakthållande aspekter samt ge 

underlag för motiverande arbete inför förändring. Ytterligare ett frågeformulär som 

undersöker patienternas symtom efter några år efter avslutad behandling hade kunnat läggas 

till. Ett sådant formulär skulle kunna ge en mer rättvis bild av patienters långsiktiga 

behandlingsutfall och behandlingstillfredsställelse. Trots brister i psykometriska egenskaper 

kan RIKSÄT ses som ett värdefullt försök till att samla in viktig information longitudinellt 

kring patienter med ätstörningsproblematik i syfte att utöka förståelse och förbättra 

behandling.  

 Det har under studiens gång framkommit att underviktiga inom diagnosen AN är 

mindre nöjda med behandlingskontakten än de med hälsosam vikt. Kanske utgör patienters 

bristande motivation till behandling en aspekt i detta samband då en fundamental sak inom 

störningen är att man inte vill gå upp i vikt. Att fokusera på motiverande samtal för att 

förstärka patientens egen motivation till förändring skulle kunna utgöra en första intervention 

i behandlingen (Barth & Näsholm, 2006). Att hålla i motiverande samtal med en underviktig 
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patient kan eventuellt vara en ny forskningsfråga, då underviktiga ofta är undernärda och har 

en nedsatt kognitiv förmåga (Wildson & Wade, 2005). Personer med AN har dessutom som 

mål att gå ner i vikt eller förbli smala, varpå behandling innebär att detta mål måste vändas till 

det motsatta. Ätstörningen ger i många fall en känsla av mening, identitet, kontroll och 

kompetens samtidigt som priset för detta är högt då ätstörningen prioriteras på bekostnad av 

andra livsområden. Genom att utforska sådan ambivalens och lyfta fram fördelar och 

nackdelar med förändring eller icke-förändring skulle patientens motivation till viktökning 

och tillfrisknande från ätstörningen kunna öka. Motiverande insatser skulle dessutom kunna 

bidra till ökad känsla av autonomi istället för att frånta rätten till självbestämmande genom att 

påtvinga viktuppgång. 

4.5. Konklusioner 

Föreliggande studie ser bland annat till sex viktförändringsmönster för tre BMI-grupper inom 

fyra ätstörningsdiagnoser. Samband mellan vikt vid behandlingsslut respektive viktförändring 

och fyra utfallsmått undersöks. Framtida studier kan med fördel göras mer avgränsade med 

ökad kontroll för ingående grupper och variabler. Sådana studier bör även bygga på data som 

grundar sig i frågeformulär med goda psykometriska egenskaper för att öka sannolikheten att 

dra korrekta slutsatser. Forskning inom området för ätstörning och samtidig övervikt tycks 

begränsad och har framkommit med tvetydiga resultat avseende viktfokuserade insatser. 

Ytterligare studier behövs för att klargöra vikten av vikt i behandlingen av dem med både 

ätstörning och övervikt så att de som lider av denna dubbla problematik kan bli sedda och få 

hjälp.  
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Bilaga 1. 

 

Diagnoskriterier för ätstörningar enligt DSM-IV 

Anorexia nervosa 

A. Vägrar hålla kroppsvikten på eller över nedre normalgränsen för sin ålder och längd (t 

ex viktnedgång som leder till att kroppsvikten konstant är mindre än 85 % av den 

förväntade, ökar inte i vikt trots att kroppen fortfarande växer, vilket leder till att 

kroppsvikten är mindre än 85 % av den förväntade).  

B. Personen har en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han eller 

hon är underviktig.  

C. Störd kroppsupplevelse avseende vikt eller form, självrädslan överdrivet påverkad av 

kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga kroppsvikten.  

D. Amenorré hos menstruerande kvinnor, dvs. minst tre på varandra följande 

menstruationer uteblir. (En kvinnas menstruation anses ha upphört om hon endast 

menstruerar till följd av hormonbehandling, t ex med östrogen.) 

Specificera typ: 

med enbart självsvält: under den aktuella episoden av anorexia nervosa har personen 

inte regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (dvs. 

självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang) 

med hetsätning/självrensning: under den aktuella episoden av anorexia nervosa har 

personen regelmässigt hetsätit eller ägnat sig år självrensande åtgärder (dvs. 

självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang)  
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Bulimia nervosa 

A. Återkommande episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av 1) och 2): 

(1) personen äter under en avgränsad tid (t ex inom två timmar) en väsentligt större 

mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och 

omständigheter 

(2) personen tycker sig ha förlorat kontrollen över sitt ätande under episoden (t ex en 

känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur mycket man äter) 

B. Återkommande olämpligt kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, t ex 

självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, lavemang, diuretika eller 

andra läkemedel, fasta eller överdriven motion.  

C. Både hetsätandet och det olämpliga kompensatoriska beteendet förekommer i 

genomsnitt minst två gånger i veckan under tre månader. 

D. Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. 

E. Störningen förekommer inte enbart under episoder av anorexia nervosa.  

Specificera typ:  

med självrensning: under den aktuella episoden av bulimia nervosa har personen 

regelmässigt ägnat sig åt självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, 

diuretika eller lavemang 

utan självrensning: under den aktuella episoden av bulimia nervosa har personen 

använt andra olämpliga kompensatoriska beteenden som fasta eller överdriven motion, 

men har inte regelmässigt ägnat sig åt självframkallade kräkningar eller missbruk av 

laxermedel, diuretika eller lavemang 
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Ätstörning UNS 

Denna kategori används vid ätstörningar som inte uppfyller kriterierna för någon av de 

specifika ätstörningarna, t ex följande: 

1. För kvinnor, alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda förutom att 

menstruationen är regelbunden. 

2. Alla kriterier för anorexia nervosa är uppfyllda förutom att personens vikt ligger inom 

ett normalintervall trots en betydande viktnedgång.  

3. Alla kriterier för bulimia nervosa är uppfyllda förutom att hetsätandet och de 

olämpliga kompensatoriska beteendena förkommer mindre än två gånger i veckan 

eller under en kortare period än tre månader.  

4. En normalviktig person som regelmässigt använder olämpligt kompensatoriskt 

beteende efter att ha ätit endast små mängder mat (t ex självframkallad kräkning efter 

att ha ätit två småkakor). 

5. En person som vid upprepade tillfällen tuggar och spottar ut, men inte sväljer ned, 

stora mängder mat.  

6. Hetsätning: Personen har återkommande episoder av hetsätning, men uppvisar inget av 

de olämpliga kompensatoriska beteenden som annars karaktäriserar bulimia nervosa 

(föreslagna forskningskriterier finns i den amerikanske DSM-IV-TR Manual sid 759-

818). 
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Bilaga 2. Flödesschema 

 

 

 

 

9,567 nyregistrerade behandlingar  

 2,812 under 18 år vid behandlingsstart 

 

6,755 vuxna patienter 

 

 

 168 män 

 

6,587  

 

 

 571 slutenvårdade 

 

6,016  

 

 

 4,941 ej patientskattade 

 

1,075  

 263 ej uppföljda 

 

812 

 

 

 3 GAF ”0” 

 

809 

 

 

 24 diagnos ”9” 

 

785 

 

 

 1 feldiagnostiserad 

 

784 vuxna kvinnor som erhållit 

öppenvårdsbehandling för ätstörning, är 

uppföljda efter behandlingsslut och har 

besvarat patientskattning. 
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Bilaga 3. 

 

RIKSÄT – Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling, www.kcp.se 
 

Information till patienter och föräldrar* 
om kvalitetsregistret RIKSÄT 
* Om patienten är under 18 år 
 

Vad är RIKSÄT för något? 
Genom kvalitetsregistrering vill vi förbättra vård och behandling. I samarbete mellan 
sjukvården och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) pågår en kvalitetsuppföljning för 
flera sjukdomsgrupper. Uppgifter om sjukdomen registreras, resultatet av den medicinska 
behandlingens positiva effekter och eventuella biverkningar följs sedan över tiden. Med hjälp 
av uppföljningen kan man få en snabbare spridning av de bästa behandlingsmetoderna. 
 
RIKSÄT är ett nationellt kvalitetsregister för ätstörningsvård. I RIKSÄT samlar vi in uppgifter 
om vad som anses vara allra viktigast att veta vid ätstörningsbehandling. Inledande uppgifter 
samlas in vid behandlingens start och uppföljning sker sedan en gång per år tills 
behandlingen avslutats. Frågorna i RIKSÄT går ut på att beskriva behandlingarna och 
resultatet av behandlingarna. Denna information bearbetas och sammanställs sedan på ett 
sådant sätt att den kan utgöra underlag för förbättring av vården både lokalt och i hela 
landet. 

 
Vilka uppgifter sparas i RIKSÄT? 
För lagringen av den insamlade informationen har ett personregister inrättats. 
Personregistret är inrättat enligt personuppgiftslagen (Svensk Författningssamling 1998: 204) 
och har anmälts till Datainspektionen. Information om personuppgiftslagen, inklusive 
lagtexten, finns på Datainspektionens hemsida på www.datainspektionen.se. Då vi måste 
vara säkra på att personer inte förväxlas använder vi oss av personnummer som 
i alla kvalitetsregister i sjukvården. På så sätt kan vi hitta rätt adress för utskick av frågor och 
få reda på om den som avslutat en behandling senare påbörjar en ny. Dessutom vill vi ha 
möjlighet att kunna jämföra uppgifterna i RIKSÄT med sådant som alltid samlas in i vården 
av Socialstyrelsen. Uppgifter från RIKSÄT kommer endast att publiceras i ett sådant skick att 
det inte går att identifiera någon enskild individ. Informationen följs upp på gruppnivå och 
ingen information om dig eller enskild behandling lämnas ut. 
Uppgifterna i registret skyddas genom den stränga sekretessen som råder inom sjukvården 
och ingen obehörig kan läsa det som står. 

 
Uppföljning 
Vi kommer att vilja veta vad du tycker om den vård du får. Utöver de uppgifter som samlas in 
på enheten i samband med din behandling kommer du därför att årligen få frågor skickade 
direkt hem till dig. Frågorna handlar om vad du tyckt om behandlingen, hur du mår nu och 
hur du tycker att du blivit bemött. Dina svar kommer att ställas samman med svar från andra 
som behandlas på samma ställe som du och dina personliga svar kommer inte att vara 
tillgängliga för din/a behandlare. 
RIKSÄT – Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling 
www.kcp.se 

 

http://www.datainspektionen.se/
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Du kan säga nej 
Registreringen i RIKSÄT är frivillig och du har möjlighet att när som helst avböja eller avbryta 
deltagandet i registret. Du har rätt att ta del av det som står om dig och vill du veta precis vad 
som samlas in kan personen som gav dig det du läser just nu berätta eller visa det. Du har 
också rätt att begära ändring eller borttagning av redan registrerade uppgifter. 

 
Mer information: 
Mer information: 
Du kan läsa om kvalitetsregistret RIKSÄT på hemsidan för KCP – Kompetenscentrum för 
psykiatriska och andra kvalitetsregister, Örebro Uppsala (www.kcp.se). 
Du kan också få information genom kontakt med registerhållarna: 
Andreas Birgegård och Sanna Aila Gustafsson, e-post: riksat@kcp.se 
eller din lokala registeransvarige: ………………………………. 
Huvudman för RIKSÄT: 
Örebro läns landsting 
Postadress till RIKSÄT: 
RIKSÄT 
KCP 
Psykiatriskt forskningscentrum 
Box 1613 
701 16 Örebro 
E-postadress till RIKSÄT: 
riksat@kcp.se 
 


