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Sammanfattning 

 

Föreliggande arbete har genomförts som en litteraturstudie med syfte att undersöka prevalens, 

tänkbara orsaker samt konsekvenser vid en ätstörning.  I dagens moderna samhälle lever 

individer med en ständig påminnelse från media om hur en person bör och ska se ut för att 

passa in i de sociala normer och förväntningar som råder. I denna litteraturstudie har valda 

vetenskapliga artiklars syfte tematiskt analyserats utifrån begreppen identitet, könsidentitet 

och genus. Dessa vetenskapliga artiklar beskriver prevalens, tänkbara orsaker samt 

konsekvenser vid en ätstörning. Vidare har tidigare forskning analyserats i form av olika 

tema, historia, möjliga orsaker/riskfaktorer, media, kroppsuppfattning och kontroll, 

depression, skam och skuld samt kultur. De ovan nämnda teman har analyserats utifrån 

behavioristisk teori samt rollteori. Konklusionen av detta arbete är att prevalensen gällande en 

ätstörning är tio gånger vanligare hos flickor än pojkar. Vidare har det framkommit att 

sjukdomstillstånden Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa samt UNS (ätstörning utan närmare 

specifikation)förekommit tidigare än vad som medicinskt finns dokumenterat. Ytterligare en 

konklusion är att medias exponering av det stereotypiska kroppsidealet bidrar till en ökning av 

ovanstående nämnda sjukdomstillstånd.    

 

Sökord: Anorexia Nervosa, anorexia, eating disorders, eating disorders among young boys 

and girls, anorexia nervosa among young boys and girls.  
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Abstract 

The present work has been implemented as a literature study aimed to investigate the 

prevalence, possibly causes and consequences of an eating disorder. In today's modern society 

individuals are living with a constant reminder from the media about how a person should 

look and act to blend into the social norms and expectations of the modern society. This 

literature review has been analysed on the basis of concepts such as identity, gender identity 

and gender. In addition previous research has been analysed in terms of themes, history, 

possible causes/risk factors, media, body image and control, depression, shame and guilt as 

well as culture. The above themes were analysed on the basis of behaviouristic theory and 

role theory. The conclusion of the present work is that an eating disorder is 10 times more 

common in girls than boys. Furthermore present work has shown that Anorexia Nervosa, 

Bulimia Nervosa and UNS previously existed even though it was not documented as a 

medical condition.  

Another conclusion is medias exposure of the stereotypical body image which contributes to 

an increased development of the medical conditions mentioned above.   

 

Keywords: Anorexia Nervosa, anorexia, eating disorders, eating disorders among young boys 

and girls, anorexia nervosa among young boys and girls. 
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Inledning 

Dagens samhälle, normer, kulturer är något som ständigt är under utveckling. Av den 

anledningen föll valet på att skriva om flickor och pojkars prevalens, tänkbara orsaker och 

konsekvenser till att utveckla någon form av ätstörning. Detta är ett relevant och intressant 

ämne då ätstörningar är något som med åren ökat på grund av den mediala uppmärksamheten 

gällande skönhetsideal och hur ungdomar idag ska se ut för att passa in i de sociala normer 

som råder. Intentionen med förestående arbete har sitt fundament i att undersöka prevalens, 

möjliga orsaker samt konsekvenser av någon form av ätstörning. Vidare intention med 

förestående arbete är att erbjuda fördjupad kunskap kring ämnet ätstörningar. 

     af Sandberg (2005) menar att individer som lider av någon form av ätstörning har ett 

komplext hälsoproblem.  

     Fairburn & Walsh (2002) skriver att en individ som har någon form av ätstörning har en 

förvrängd kroppsuppfattning gällande vikt och kroppsform.  

     Flodström & Granström (2005) menar att det finns flera olika sociala faktorer som kan 

leda till utvecklingen av en ätstörning. Författarna beskriver att medias fokus på bantning, 

skönhetsideal och kroppsideal kan vara en orsak till varför unga flickor och pojkar utvecklar 

sjukdomen. För att få sjukdomsbestämningen Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa eller UNS 

(ätstörning utan närmare specifikation) krävs en diagnos från DSM-IV. DSM-IV står för 

diagnostic statistical manual of mental disorders. DSM-IV är en handbok som används inom 

sjukvården för at fastställa en individs psykiatriska sjukdomstillstånd (American Psychiatric 

Association, 2002). Se tabell 1, 2 och 3 för närmare beskrivning av kriterierna enligt DSM-

IV.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka prevalens, tänkbara orsaker samt 

konsekvenser vid en ätstörning. 

 

Frågeställningar: 

 Vad är prevalensen vid en ätstörning? 

 Vilka tänkbara orsaker finns vid en ätstörning? 

 Vilka tänkbara konsekvenser finns vid en ätstörning? 

 

Metod 

Litteraturstudie 

Vårt val föll på integrativ forskningsöversikt som litteratur/forskningsöversikt. Motivering till 

detta val är att integrativ forskningsöversikt sanktionerar tillämpning av ett flertal typer av 

analysmetoder som exempelvis kvalitativa, statistiska samt kvantitativa analyser (Bryman, 

2011). Författaren berättar att integrativ forskningsöversikt ger möjlighet till ett bredare urval 

och för att inte begränsa sökningen av litteratur föll valet på denna forskningsöversikt. 



Prevalens, tänkbara orsaker och konsekvenser till ätstörningar 

 

 

 
7 

Ytterligare motivering till ovanstående var att hitta intresseväckande forskning inom vårt 

specifika område oberoende av tidigare forsknings-metoder. En litteraturstudie kan jämföras 

med en vetenskaplig process i vilken tidigare forskning sammanställs till ny kunskap 

(Nilsson, 2005).   

     Bryman (2011) berättar om hur en litteratursökning är det första steget då en litteraturstudie 

ska genomföras. Författaren beskriver hur en litteratursökning fungerar som ett första steg för 

att noggrant gå igenom böcker, tidskrifter och rapporter. Då forskaren har identifierat ett fåtal 

begrepp som fungerar som en slags avgränsning för forskningsområdet kan forskaren börja 

söka igenom olika elektroniska databaser för att hitta vetenskapliga artiklar (Bryman, 2011). 

Det finns ett flertal olika typer av studier bland annat intervju, enkät, litteraturstudie, 

observation, fallstudie och dylikt. Bryman (2011) redogör för att en litteraturstudie genomförs 

då forskarna undersöker ett problem genom att studera vetenskapliga artiklar inom 

forskningsområdet.  

En litteraturstudie har använts i detta arbete för att undersöka prevalens, tänkbara orsaker 

samt konsekvenser av individer med någon form av ätstörning. Detta genom att undersöka 

tidigare vetenskapliga artiklar och böcker kring detta ämne.  

Artikelsöket började via sökmotorn Summon. Första sökingen gjordes på Eating Disorders 

som gav 355 198 träffar. Avgränsade till artiklar som var vetenskapligt granskade 

publikationer 136 793 träffar. Uteslöt tidningsartiklar 135 969 träffar på alla sökord och alla 

språk. Bara engelska artiklar 133 578 träffar, svenska och engelska 133 607 träffar samt 

rapporter 565. Uteslöt bokrecension, tidningsartikel, bokkapitel samt konferenshandling- ar 

129 294 träffar då på Anorexia Nervosa samtliga på engelska och svenska. Vidare 

rekommenderade Summon databasen Social services abstract vilket vi använde oss av. 

Ytterligare sökmotorer var Scholar och Cinahl. Social services abstract gav 366 träffar på 

Eating Disorders. Dessa träffar när avgränsningen gjorts till Peer reviewed mellan 1950-2014.  

 

Inklusions och exklusionskriterier  

Kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar inkluderades för att få fler artiklar och 

bredare perspektiv. Artiklar skrivna på både svenska och engelska inkluderades under 

tidsperioden 1950-2014. Alla artiklar berör individer med sjukdomstillståndet Anorexia 

Nervosa, Bulimia Nervosa eller UNS (ätstörning utan närmare specifikation). I vårt sökande 

har all forskning som inte varit vetenskaplig exkluderats.  

 

Bearbetning av data.  

Bearbetning av de vetenskapliga artiklarna gjordes genom att läsa abstract för att se om de 

motsvarade våra intentioner med vårt syfte. För att ovanstående nämnt skulle bringa ny 

kunskap diskuterades innehållet i artiklarna för att få en helhetssyn över vår tänkta forskning. 

Resultatet av de vetenskapliga artiklarna har analyserats och nya teman utkristalliserats 

(Friberg, 2006).  
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Anorexia Nervosa 

Anorexia Nervosa diagnosticeras då en individ väger 15 procent mindre än normal och 

hälsosam vikt för sin längd. Individer med Anorexia Nervosa behåller inte en normal och 

hälsosam vikt då de vägrar att äta tillräckligt (Glant 2011). Vidare praktiserar dessa individer 

tvångsmässiga beteenden i form av kräkningar eller användande av laxermedel för att förlora 

vikt. Mehler och kollegor (1999) menar att om en individs kropp försätts i svält uppstår 

symtom så som osteopros (benskörhet) genom kalciumförlust, utebliven menstruation för 

flickor, hår hud och naglar blir torra och sköra, blodtrycksfall vilket generar minskad puls och 

andning. Individen fryser vilket beror på sjunkande kropptemperatur. Anorexia Nervosa har 

ytterligare symtom som depression samt letargi. Letargi är psykisk trötthet och nedsatt mental 

förmåga (Mehler et.al 1999;KÄTS 2014;APA 2014). 

DSM-IV kriterier för Anorexia Nervosa: 

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

< 85 % förväntad vikt). 

B. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots undervikt. 

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

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

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

uteblir. (Mensen anses ha upphört om den endast är till följd av hormonbehandling, t.ex. p-

piller). 

      

Undertyper 

Med enbart självsvält: under den aktuella episoden av Anorexia Nervosa har personen inte 

regelmässigt hetsätit eller ägnat sig åt självrensande åtgärder (d.v.s. 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 åt självrensande åtgärder (d.v.s. 

självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang).  

 

Självsvält. Wilson (2004) berättar att självsvält är starkt sammankopplat med sjukdomen 

Anorexia Nervosa. Författaren menar att självsvält är ett fenomen som enbart händer i den 

västerländska kulturen men påvisar samtidigt att det finns de teoretiker som menar att 

fenomenet spridit sig till andra delar i världen såsom Taiwan, Kina och Japan. Wilson (2004) 

skildrar hur självsvält i västerländska kulturer är ett könsrelaterat fenomen. Vidare beskrivs 

hur 95 % av de som självsvälter är kvinnor. Nordbo, Espeset, Gulliksen, Skårderud och Holte 
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(2006) menar att en individ som använder sig av självsvält gör detta för att känna kontroll 

över sina tankar och sin kropp.  

     Nordbo med kollegor (2006) berättar om hur deltagarna i denna studie upplevde att då de 

förlorade vikt så kände de sig vackra, smarta, framgångsrika och värda komplimanger. Vidare 

redogörs det för hur deltagarna upplevde att de fick bättre självförtroende då omgivningen 

kommenterade deras utseende och vikt. Många av deltagarna i denna studie redogör för att de 

aldrig tidigare fått komplimanger för sitt utseende och att de alltid haft dåligt självförtroende.  

     Glant (2011) skriver att självsvält leder till matfixering, koncentrationssvårigheter, 

depression, tvångssymtom, sömnsvårigheter, försämrat omdöme, undervikt, låg puls och 

muskelsvaghet för att nämna några av de symtom som självsvält leder till. Författaren menar 

att en konsekvens av självsvält är osteoporos, vilket i vardagliga termer kallas för benskörhet. 

Vid svår svält beskrivs att det finns en kraftigt ökad risk för hjärtsvikt.   

 

Bulimia Nervosa 

Individer med Bulimi Nervosa karaktäriseras av överdriven kost och motion. Dessa individer 

kan vara underviktiga, överviktiga normalviktiga eller lida av fetma. Dock är individer med 

Bulimi Nervosa aldrig så underviktiga som de individerna med Anorexia Nervosa. Individer 

med Bulimi Nervosa äter under väldigt kort tid stora mängder mat då innehållande mycket 

kalorier i form av socker, fett och kolhydrater. Vidare blir dessa individer rädda att gå upp i 

vikt av den konsumerade maten och kräks då upp maten. Vissa framkallar kräkning genom att 

stoppa fingrarna i halsen, andra använder laxermedel. Detta beteende upprepas flera gånger på 

en vecka och i extrema fall dagligen. Till skillnad från Anorexia Nervosa kan de individer 

med som lider av Bulimi Nervosa dölja sitt missbruk då de i skymundan kräks och heller inte 

synligt blir magra. Symtom vid Bulimi Nervosa kan vara dålig tandhälsa där emaljen 

försvinner från tänderna på grund av exponering av magsyra. Kronisk inflammation i svalg, 

tarmproblem vid flitigt användande av laxermedel samt gastroensofageal refluxsjukdom vilket 

leder till konstanta kräkningar (KÄTS 2014 & APA 2014). 

DSM-IV kriterier för Bulimi Nervosa: 

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

(1) Personen äter under en avgränsad tid (till exempel 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 ätandet 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, till exempel 

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.  
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D. Självkänslan överdrivet påverkad av kroppsform och vikt.  

E. Störningen förekommer inte enbart under episoder av Anorexia Nervosa 

 

Undertyper 

Med självrensning: under den aktuella episoden av bulimi 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 självframkallande kräkningar eller missbruk av laxermedel, 

diuretika eller lavemang.  

 

Hetsätning 

Hetsätning handlar om att en individ äter stora mängder mat under en kort tid. Efter att 

individen då ätit en stor mängd mat upplever personen ofta skuldkänslor och ångest vilket då 

gör att personen upplever att denne måste spy upp all maten.  Detta på grund av rädslan 

individen känner för att gå upp i vikt (Hatmaker, 2005). Vidare beskriver författaren hur 35 % 

av alla som lider av en ätstörning där de hetsäter är män. Hatmaker (2005) menar att män som 

hetsäter har sin koppling till att dessa individer ofta upplever en känsla av oro och en felaktig 

bild av sin kroppsvikt och form. Författaren berättar hur männen upplevde att de hade kontroll 

över sitt kaloriintag genom att hetsäta då de själva kunde bestämma om de skulle behålla 

maten eller inte. Författaren skriver även att då män hetsäter så infinner sig en känsla av lugn 

och trygghet. Vidare beskrivs att då männen hetsätit så försvinner denna känsla och 

omvandlas istället till en känsla av avsky, skam och ångest.  

      

 Ätstörning UNS (Utan Närmare Specifikation) 

Shisslak, Crago; Estes, (1995)menar att individer som lider av ätstörning UNS har många av 

de kännetecken vilket betecknar Anorexia Nervosa och Bulimi Nervosa. Om individen inte 

har alla kännetecken kan diagnosen ätstörning UNS ställas. Exempelvis kan individen likt en 

bulimiker äta stora mängder mat men inte nog ofta för att diagnostiseras med Bulimi Nervosa. 

Ytterligare ett exempel kan vara om en flicka påvisar tecken för Anorexia Nervosa men inte 

har förlorad menstruation, i detta fall kan ätstörning UNS ställas (Shisslak et al., 1995). 

      

 



Prevalens, tänkbara orsaker och konsekvenser till ätstörningar 

 

 

 
11 

 

 

DSM-IV kriterier för Ätstörning UNS: 
 

Ätstörning UNS - typexempel  

Typ 1. För kvinnor, alla kriterier för Anorexia Nervosa är uppfyllda förutom att 

menstruationen är regelbunden.  

Typ 2. Alla kriterier för Anorexia Nervosa är uppfyllda förutom att personens vikt ligger 

inom ett normalintervall trots betydande viktnedgång.  

Typ 3. Alla kriterier för Bulimia Nervosa är uppfyllda förutom att hetsätandet och de 

olämpliga kompensatoriska beteendena förekommer mindre än två gånger i veckan eller 

under en kortare period än tre månader. 

Typ 4. En normalviktig person som regelmässigt använder olämpligt kompensatoriskt 

beteende efter att ha ätit endast små mängder mat (till exempel självframkallad kräkning, 

efter att ha ätit två småkakor).  

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

stora mängder mat.  

Typ 6. Hetsätningsstörning (se kriterier nedan)  

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

(1) Personen äter under en avgränsad tid (till exempel 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 ätandet under episoden (till exempel en 

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

 

B. Hetsätningsepisoderna är förknippade med minst tre av följande kännetecken:  

(1) Personen äter mycket snabbare än normalt.  

(2) Personen äter tills en obehaglig mättnadskänsla upp-nåtts.  

(3) Personen äter stora mängder mat utan att känna fysisk hunger.  

(4) Personen äter ensam på grund av förlägenhet över de stora matmängderna.  

(5) Personen känner sig äcklad av sig själv, nedstämd eller mycket skuldtyngd efter att ha 

hetsätit. 

C. Personen är tydligt plågad av hetsätandet.  

D. Hetsätningen förekommer i genomsnitt minst två dagar i veckan under sex månader.  

E. Hetsätningen är inte förknippad med regelmässig användning av olämpliga 

kompensatoriska beteenden (till exempel självframkallade kräkningar, missbruk av 

laxermedel, fasta eller överdriven motion) och förekommer inte enbart under förloppet av 

Anorexia Nervosa eller Bulimia Nervosa.  
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DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

Enligt American Psychiatric Association (APA, 2002) är DSM är en diagnostik och 

statistikhandbok över mentala störningssjukdomar. Handboken är avsedd som tillämpning för 

forskare och kliniker vid diagnostisering gällande psykiska sjukdomar. DSM utgörs av tre 

huvuddelar: diagnosklassificering, de diagnostiska kriteriernas uppsättningar samt den 

förklarnade texten. Den diagnostiska klassificeringen innehåller en lista över psykiska 

störningar där DSM-diagnosen utgörs av den klassificering vilket bäst återspeglar de symtom 

och tecken som individen visar. För att kvalificeras som en diagnos måste ett visst antal 

diagnoskriterier uppfyllas i DSM. Dessa diagnoskriterier är användbara då en koncis 

beskrivning av varje sjukdom ges och kan sedermera öka sannolikheten för att olika 

användare av DSM manualen kommer att ge samma diagnoser till de sjuka individerna. Den 

förklarande texten som är den tredje och sista huvuddelen beskriver varje störning (American 

Psychiatric Association (2002). 

 
Studie Syfte Prevalens Tänkbara 

orsaker/riskfaktorer 

Tänkbara konsekvenser 

Huvudsakliga samband 

Andersen, A. E., 

& DiDomenico, L. 

(1992) . Diet vs. 

shape content of 

popular male and 

female 

magazines: A 

dose-response 

relationship to the 

incidence of 

eating disorders? 

      International 

Journal of Eating 

Disorders, Vol 11, 

283-287. 

Syftet med studien var 

att undersöka de tio 

populäraste 

tidsskrifterna som läses 

av unga män och 

kvinnor. Intentionen var 

att undersöka om reklam 

och artiklar gällande 

bantning och 

kroppsförändring 

påverkade individerna. 

Prevalensen 

gällande 

utvecklandet av 

Anorexia Nervosa 

är tio gånger större 

hos flickor än hos 

pojkar 

Kvinnors tidningar 

innehöll 10.5 gånger 

så mycket reklam som 

främjade 

viktminskning än 

männens tidningar. 

Männen hade i en 

större utsträckning 

reklam som förordade 

kroppsförändring 

gentemot viktminsk 

ing. 

Reklam anges som en 

tänkbar orsak till 

utvecklandet av en 

ätstörning. 

Studien fann att ätstörning 

mellan män och kvinnor 

hade samband dock var 

bantning något 

könsrelaterad. 

Sociokulturella 

förstärkningar främjar 

förekomsten av ätstörningar 

i alla folkgrupper. 

 

Beren, SE, 

Hayden, HA, 

Wilfley, DE, & 

Grilo, CM (1999) . 

Inflytandet 

     av sexuell 

läggning på 

kroppen missnöje 

hos vuxna män 

och kvinnor. 

     International 

Journal of Eating 

Disorders, Vol 20, 

s.135-141. 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

variablerna 

kroppsmissnöje kontra 

psykosociala faktorer. 

Homosexuella har 

ett större missnöje 

kring sin egen 

kroppsform än 

heteoresexuella. 

Även transsexuella 

personer bryr sig 

mer om sin 

kroppsform jämfört 

med heterosexuella. 

Vidare beskrivs 

även att kvinnor, 

homosexuella, 

lesbiska samt 

transsexuella har ett 

större missnöje över 

sin egen kroppsform 

än heterosexuella 

män. 

En orsak som 

författaren beskriver är 

den homosexuella 

kultur som en individ 

befinner sig i.  

Författaren menar att 

den kultur som 

individen är van vid 

eller växer upp i har 

stor betydelse och 

påverkan på hur 

individen ser på sig 

själv samt vilket 

tankesätt en individ 

har. Kroppsmissnöje 

menar författaren är 

förknippat med 

psykosociala 

omständigheter. 

Homosexuella har en 

ökad sårbarhet vad 

gäller kroppsmissnöje. 

Homosexuella rapporterade 

att de i större utsträckning 

var mer missnöjda med sin 

kropp än heterosexuella. 

Kroppsmissnöje var också 

sammankopplat med 

psykosociala 

omständigheter. Hos 

heterosexuella kvinnor och 

lesbiska kvinnor fann de att 

det inte var någon skillnad 

mellan grupperna. Dock 

framkom det att 

homosexuella hade en ökad 

sårbarhet gällande 

kroppsmissnöje. 
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Eliot, Alexandra, 

2001 

 

Eating disorder 

adolescent males 

Uppföljning och 

utvärdering av barn som 

fått behandling för 

diagnoserna AN, BN 

eller ospecificerad 

ätstörning 

Sjukdomen tycks 
vara lika utbredd 
hos både killar och 
tjejer. 

Författaren menar att 

en orsak till att en 

individ utvecklar 

någon form av 

ätstörning är en osund 

kroppsuppfattning. 

Vidare berättar 

författaren att det är 

viktigt att tidigt i livet få 

en god 

kroppsuppfattning då 

det lägger grunden för 

färre sjukdomsutbrott. 

Om en individ har en osund 

kroppsuppfattning kan detta 

vara en konsekvens då 

individen löper större risk att 

utveckla någon form av 

ätstörning. Författaren 

menar att en god 

kroppsuppfattning är viktigt 

för att motverka och 

förebygga utvecklandet av 

någon form av ätstörning. 

The prevalence 
and correlates of 
eating disorders in 
the national 
comorbity survey 
replication  
 

 0.5 % bland pojkar, 

1.5% bland flickor 

led av Bulimi 

Nervosa, och 

2 % av killarna 

medan 3.5 % av 

flickorna led av 

någon form av 

ätstörning. Samtliga 

diagnoser är 

komorbida med 

många andra  

DSM-IV störningar. 

 

  

Ewan, Lindsey, 

Middleman, Amy, 

Feldmann, 

Jennifer (2013). 

Treatment of 

Anorexia Nervosa 

in the context of 

transsexuality. 

International 

Journal of Eating 

Disorders vol. (47) 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

behandlingen av 

könsidentitetsstörningar 

och transsexualism 

bland unga vuxna. 

Författarna skildrar 

hur män utgör en 

väldigt liten del av 

patienter med 

diagnosen Anorexia 

Nervosa. Vidare 

förklaras hur män 

som har sex med 

män, män med en 

könsidentitetsstörnin

g och transsexuella 

personer har större 

risk att utveckla en 

ätstörning.  Författar

na berättar om att 

en individs 

beteende, tankar 

och agerande kring 

sin ätstörning är 

starkt 

sammankopplat 

med individens 

könsidentitet. De 

menar att det är 

viktigt att vara 

medveten om en 

individs könsidentitet 

vid behandling av 

diagnosen Anorexia 

Nervosa. 

Författarna menar att 

en orsak till att 

drabbas av en 

ätstörnig är att vara 

man som har sex med 

just en annan man. 

Vidare beskrivs hur 

om en individ har en 

könsidentitetsförvirring 

så löper denne störrre 

risk att utveckla någon 

form av ätstörning. 

Flera rapporter beskriver att 

könsidentitetsstörningar är 

ett större bekymmer för den 

drabbade än ätstörning och 

viktminskning. 

Homosexuella män och 

transsexuella löper större 

risk att utveckla en 

ätstörning. Vidare beskrivs 

hur studiens författare anser 

att framtida forskning bör 

bedrivas tillsammans med 

könsidentitetsfrågan. Detta 

för att kunna bemöta varje 

patient i det kön och den roll 

som denne identifierar sig 

med. 



Prevalens, tänkbara orsaker och konsekvenser till ätstörningar 

 

 

 
14 

Garner, David, 

Garfinkel, Paul; 

Stancer, Harvey C; 

Modolofsky, Harvey 

(1976) 

     Body Image 

Disturbances in 

Anorexia Nervosa 

and Obesity. 

     American 

Psychosomatic 

Society, Journal of 

Biobehavioral 

Medicine Vol 38 s. 

327-336. 

 

Syftet med studien var att 

fastställa om perceptuell 

störning och känsla av 

ineffektivitet förekommer 

hos överviktiga och 

anorektiska individer. 

Som resultatet 
presenterar visade det 
sig att både 
anorektiska samt 
överviktiga individer 
var korrelerade med 
snedvriden och 
perceptuell störning 
gällande deras 
kroppsuppfattning. 
Ingen skillnad mellan 
anorektiska och 
överviktiga.  

Individer som har dåligt 

självförtroende, 

kroppsmissnöje samt 

upplever sig maktlösa 

och utan kontroll har 

större risk att utveckla 

någon form av 

ätstörning. Dessa 

indiviider upplever ofta 

sig själva större än vad 

de egentligen är och har 

ingen realistisk bild av 

sin egen kroppsform.  

Resultatet visade på att både 

anorektiska och överviktiga 

individer signifikant var 

korrelerade med snedvriden 

och perceptuell störning 

gällande kroppsuppfattning. 

Garner, David,  

Olmsted, Marion, 

Bohr, Yvonne, 

Garfinkel, Paul 

(1982).  The 

Eating Attitudes 

Test: 

psychometric 

features and 

clinical correlates. 

Psychological 

Medicine 

 

Syftet med studien var 

att genom ett EAT test 

undersöka korrelatet 

med tre faktorer så som 

Bulimia Nervosa, vikt 

och kroppuppfattning 

 

 

. 

Överdriven 

kroppsuppfattning, 

kroppmissnöje och en 

önskan att vara 

smalare anges som 

riskfaktorer. 

Riskfaktorerna 

kroppsmissnöje, överdriven 

kroppsuppfattning samt 

önskan att vara smalare 

anges som konsekvens för 

att utveckla någon form av 

ätstörning.  

Hatmaker, Grace 

(2005) 

 

Boys with eating 

disorders  

 

 

Litteraturstudie 35 % av alla män 

har Bulimia Nervosa. 

Män och kvinnor 

uppges ha lika hög 

grad av 

internalisering av 

medias budskap. 

Begränsning av 

matintag, 

kaloriräknande, 

kroppsmissnöje anges 

som riskfaktorer. 

Konsekvensen av att 

begränsa sitt matintag, 

räkna kalorier samt att ha ett 

missnöje kring sin kropp 

leder till att individen 

utveckla någon form av 

ätstörning. även upp att män 

i lika hög grad som kvinnor 

kan internalisera det 

budskap som media sänder 

ut om det "perfekta 

kroppsidealet".  

Hepp, Urs, 

Spindler, Anja, 

Milos, Gabriella 

(2005). 

 

"Eating Disorder 

Symptomatology 

and Gender Role 

Orientation"  

Enbart kvinnor deltog i 

denna studie. Alla 

deltagare hade någon 

form av ätstörning 

68 kvinnor led av 

Anorexia Nervosa 

123 kvinnor led av 

Bulimia Nervosa 

Kvinnliga könet anges 

som en riskfaktor. 

En individs 

självförtroende har 

spelar stor roll om 

individen har hög eller 

låg risk att utveckla en 

ätstörning. 

Ingen skillnad mellan vad 

som är manligt respektive 

kvinnligt när det kommer till 

ätstörningar. Kvinnor som 

har mer maskulina drag i sin 

personlighet, beteende och 

tankesätt har mindre risk att 

utveckla någon form av 

ätstörning.  

Hudson 

James I, 

2007 

 

The prevalence 

and correlates of 

eating disorders in 

the national 

comorbity survey 

replication 

Prevalens och korrelat 

av ätstörningar från 

nationell samsjuklighet 

Bland killarna led 

 0.3 % och 9.5 % 

bland flickorna av 

Anorexia Nervosa, 

Ett tidigt inträde av 

menstruation bland 

flickorna samt tidigt 

inträde av ejakulation 

av pojkarna 

sammankopplas med 

Bulimia Nervosa och 

ett bulimiskt 

beteendemönster 

Författaren menar att 
konsekvenser av en 
ätstörning är att en individ 
med någon form av 
ätstörning ofta tappar 
kontrollen, får vredesutbrott 
och uppvisar irrationellt 
beteende.  Detta ofta för att 
individen då denne tappar 
självkontroll upplever förlust 
av makt och förmågan att 
kontrollera sig själv och 
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därmed känner individen 
känslor som skam, skuld 
och ångest.  
 

Kaltiala – Heino, 

Riittakerttu 

2001 

 

Early puberty and 

sexual activity are 

associated with 

bulimic- type 

eating pathology 

in middle 

adolenscene 

Undersöka huruvida 

tidig pubertet, samt 

sexuell aktivitet är 

samman- 

kopplat med bulimi 

symtom 

 

0.8 % av alla pojkar 

uppfyllde alla 

kriterier för bulimi 

och 

10.9 % av pojkarna 

uppvisade bulimiskt 

beteendemönster. 

Samtliga diagnoser 

är 

komorbida med 

många andra  

DSM-IV störningar. 

 

 

 

 

X Ett tidigt inträde sexuell 
aktivitet bland flickor och 
pojkar sammankopplas med 
ett bulimiskt 
beteendemönster. 
 

Kam, W.K., Lee, 

S. (1998)    

 

"The Variable 

Manifestations 

and Contextual 

Meanings of 

Anorexia 

Nervosa: Two 

Case Illustrations 

from Hong Kong"  

 

 

Två kinesiska patienter 

med någon form av 

ätstörning 

Individer som skiftar 

mellan kulturer eller 

som väljer att flytta 

till en annan kultur 

löper större risk att 

utveckla någon form 

av ätstörning. Detta 

för att individen då 

internaliserar det 

exempelvis 

västerländska 

stereotypiska 

föreställningarna om 

det perfekta kropps-

idealet.   

En möjlig riskfaktor 

eller orsak till att 

utveckla någon form 

av ätstörning menar 

författarna i denna 

studie är att studera 

eller flytta till en annan 

ort eller del av världen. 

Författarna menar att 

den nya kulturens 

normer och sociala 

förväntningar kan 

internaliserar hos 

individen och därför 

utvecklas nya 

beteenden och 

tankemönster. 

Författarna menar att 

en övergång för arab-

länderna till 

västerländerna bidrar 

till en ökad risk för 

någon form av 

ätstörning då individen 

internaliserar det 

västerländska 

skönhets- och 

kroppsideal.   

Resultatet visade att 

behandlingen bör utformas 

efter varje individ och 

dennes behov.   



Prevalens, tänkbara orsaker och konsekvenser till ätstörningar 

 

 

 
16 

Kjelsås 

Einar, 

2004 

 

Prevalence of 

eating disorders in 

female and male 

adolescent 14 to 

15 years 

 

 

 

Syftet med denna studie 

var att fastställa 

förekomsten av 

ätstörningar hos 

ungdomar av båda 

könen med hjälp av 

kriterier enligt DSM-IV 

och DSM-III 

Pojkars resultat 

visade att 0.2 % och 

flickors resultat 

visade på 0.7 % 

gällande förekomst 

av Anorexia 

Nervosa 

0.4 % hos pojkar 

och 1.2 % hos flickor 

visade att de hade 

Bulimi Nervosa 

0.9 % av pojkarna 

medan 1.5 % av 

flickorna visade på 

hetsätningssyndrom. 

6.5 % av pojkarna 

respektive 17.9 % 

av flickorna hade 

någon form av  

ätstörning. 

Forskarnas 

prevalens stöder 

tidigare 

samhällsbaserade 

studier, dock fann 

de att siffrorna för 

pojkar med 

ätstörning i någon 

form var höga. 

Missnöje med sin 

egen kroppsform 

menar författaren är 

en av de största 

orsakerna till varför en 

individ utvecklar 

någon form av 

ätstörning. Författaren 

beskriver hur det är 

vanligare att flickor 

jämfört med pojkar 

upplever större 

missnöje kring sin 

kropp, vikt och form. 

Vidare beskriver 

studien hur flickor och 

pojkar uppvisar 

liknande symtom och 

att könen inte bör 

särskiljas vad gäller 

riskfaktorer att 

utveckla någon form 

av ätstörning. 

Författarna menar att då en 
individ  tidigt i livet är 
missnöjd med sin kropp ökar 
risken att under tonåren eller 
senare i livet utveckla någon 
form av ätstörning. Vidare 
beskrivs hur de individer 
som har ett intresse för kost, 
bantning, träning och att 
räkna kalorier löper större 
risk att utveckla en 
ätstörning. 

Ma, Joyce, Chow, 

Mina, Lee, Sing & 

Lai, Kelly.(2002) 

 

"Family meaning 

of self-starvation 

themes discerned 

in family treatment 

in Hong Kong"  

 

 

Fem familjer varav en 

familjmedlem med 

någon form av 

ätstörning. Dessa har 

valts ut helt oberoende 

av deras ekonomi, 

utbildning och status.  

 Mental hälsa uppges 

som en riskfaktor 

Självsvält är ett kulturellt 

fenomen och att fyra tydliga 

teman kunde utläsas. 

Självsvält som ett tecken på 

kärlek och kontroll. Stark 

sammanhållning mellan 

individen med ätstörningen 

och dess förälder, lojalitet 

och hjälplöshet och förlust 

av kontroll hos föräldern.   

McVittie, Chris, 

Cavers, Debbie, 

Hepworth, Julie 

(2005). 

 

"Femininity, 

Mental weakness 

and difference: 

Male Students 

account for 

Anorexia Nervosa 

in Men"  

Enbart män. I åldrarna 

19-27 år. Totalt tolv 

män.   

X Enligt de intervjuade 

var det kvinnligt att 

inneha någon form av 

ätstörning. En del av 

männen ansåg att 

bara kvinnor, främst 

unga kvinnor, kunde 

ha detta medans 

andra menade att det 

hade med den egna 

identiteten att göra.  

Alla män började vid 

diskussionen att slå ifrån sig 

att ätstörningar skulle ha 

något med det manliga 

könet att göra. Alla 

deltagarna ansåg att 

ätstörningar berörde det 

kvinnliga könet. Författarna 

anser att en individs 

könsidentitet därför har stor 

betydelse när någon form av 

ätstörning diskuteras.  
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Michael W 

.Widerman & 

Tamara L. Pryor 

(2000). 

     Body 

dissatisfaction, 

bulimia, and 

depression 

among women: 

The mediating 

role of drive 

     for Thinness . 

International 

Journal of Eating 

Disorders. Vol 27 

s. 90-95. 

 

Syftet med studien var 

att undersöka om 

samband fanns mellan 

kroppsmissnöje, Bulimia 

Nervosa, anlag för 

slankhet samt 

depression. 

 Kulturella normer, 

social påtryckning, 

depression och 

kroppsmissnöje är 

riskfaktorer. 

Ett signifikant samband till 

kroppsmissnöje återfanns. 

Studien visade en unik 

relation med 

kroppsmissnöje. Negativ 

kroppuppfattning leder i 

större grad tillutvecklandet 

av en ätstörning. 

Miller, Merry N. & 

Pumariega, 

Andrés J (2001). 

 

"Culture and 

eating disorders: 

A historical and 

cross-cultural 

review"  

Litteraturstudie Större prevalens 

inom kulturella 

grupper 

Etiologiska faktorer 

och kulturell tro anges 

som riskfaktorer 

 Ätstörningar anses vara ett 

kulturbundet fenomen och 

att det enbart sker i den 

västerländska kulturen. 

Andra kulturer internaliserar 

den västerländska kulturen 

och konsekvensen blir att 

ätstörningar har störst risk 

att utvecklas hos kvinnor då 

kvinnorna upplever välfärd 

och möjligheter samt 

jämlikhet.  
Nordbo, Ragnfrid, 

Espeset, Ester, 

Gulliksen, Kjersti, 

Skårderud, Finn, 

Holte, Arne 

(2006). 
 

"The meaning of 

Eating Disorders - 

A qualitative 

study"  

 

 

 

18 kvinnor i åldrarna 19-

24 intervjuades  

Hälften av alla som 

deltar i behandling 

hoppar av. Detta då 

författarna tror att 

individer med någon 

form av ätstörning 

uppskattar sina 

symtom och vill inte 

förändras.  

En möjlig riskfaktor 

menar författarna är 

den starka viljan att 

inte förändras. Många 

individer med någon 

form av ätstörning trivs 

och tycker om sina 

symtom (ex. självsvält, 

framkallad spya osv.) 

och vill därför inte 

förändra dessa utan 

håller kvar i samma 

beteende och 

tankemönster.  

Studiens resultat visar att en 

individ med någon form av 

ätstörning inte enbart har en 

medicinsk sjukdom utan att 

den även är psykologisk. 

Slutsatsen är att individer 

med någon form av 

ätstörning ser sin sjukdom 

och sitt beteende samt 

tankesätt som något 

meningsfullt och varje 

handling individen gör 

betyder något viktigt.  

O`Connor 

Mark, 

2003 

 

Assumptions and 

beliefs, dieting 

and predictors of 

eating disorder – 

related symptoms 

in young women 

and young men 

Syftet med studien var 

att respondenterna 

skulle värdera vart de 

låg på olika skalor 

innehållande vikt, 

negative självupp -

fattning samt kontroll 

över ätande 

120 personer 60 

pojkar 

60 flickor 

Historiskt 

bakomliggande 

orsaker så som 

tidigare bantning och 

följande av dieter 

anges som möjlig 

orsak till utvecklandet 

av en ätstörning. 

Konsekvensen av en historia 

med bantning lägger 

grunden för en större 

möjlighet att utveckla någon 

form av ätstörning. 
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O´Dea, J.A, 

Abraham, S. 

(2002) 

 

"Eating and 

exercise disorders 

in young college 

men"  

 

 

93 manliga 

universitetsstudenter 

9-12 % var 

missnöjda med sin 

kropp 

3 % led av 

hetsätning 

2 % led av Bulimia 

Nervosa 

3 % utövade 

själframkallande 

kräkningar 

Oro över vikt, 

kroppsform, begränsat 

matintag och speciella 

matintagsregler anges 

som riskfaktorer. 

Oroliga tankar kring sin vikt 

och kroppsform  och att 

ingen individ som sökt hjälp 

för sina besvär blir en 

konsekvens vilket leder till 

utvecklandet av någon form 

av ätstörning.  

Polivy, Janet & 

Herman, Peter 

(2002). 

 

"Causes of eating 

disorders" 

 

 

Litteraturstudie 3-10 % risk att 

drabbas som kvinna 

i åldern 15-29 år. 

Mellan 5 och 8 % tar 

sitt liv då de har 

någon form av 

ätstörning. 50 % av 

alla som genomgår 

behandling, mår bra 

efter fem år.  

Författarna beskriver 

möjliga riskfaktorer 

såsom dåligt 

självförtroende, medial 

påverkan, familjens  

samt omgivningens 

påverkan och 

missnöje kring sin 

kroppsform.  

Deras konklusion beskriver 

hur det är omöjligt att enbart 

peka på en eller några 

faktorer som påverkar och 

bidrar till utvecklingen av 

någon form av ätstörning. 

Författarna menar dock att 

flera faktorer kombinerade 

tillsammans kan ha stor 

påverkan. Faktorer som 

författarna menar garanterat 

påverkar är missnöje kring 

sin egen kroppsform och 

dåligt självförtroende samt 

medial påverkan. Författarna 

tar även upp att stress, krav 

och höga förväntningar kan 

vara faktorer som startar 

utvecklandet av en 

ätstörning.  

Rodgers 

Rachel F, 

2010 

 

Depression as a 

moderator of 

sociocultural 

influences on 

eating disorder 

symptoms in 

adolescent 

females and 

males 

Studiens syfte var att 

undersöka betydelsen 

av depression som 

moderator för 

sociokulturella influenser 

på ätstörnings 

Symtom 

Flickor har större 

risk att utveckla 

någon form av 

ätstörning än pojkar. 

Depression, skam, 

skuld, familjens 

påverkan är faktorer 

som författaren menar 

påverkar en individs 

risk att utveckla en 

ätstörning. Samtliga 

individer, både pojkar 

och flickor vidade 

höga nivåer av 

depressionssymtom. 

Dessa symtom 

uppvisades vara 

starkare vid medial 

påverkan. Medias 

framställning av det 

stereotypiska kropp- 

och skönhetsideal är 

därför en möjlig 

riskfaktor. 

Både pojkar och flickor 

visade på höga nivåer av 

depressions symtom, 

symtomen upplevdes 

starkare vid medial 

påverkan. Hos pojkarna 

spelade sociokulturella 

influenser in samt att 

depression hade direkta 

effekter på 

ätstörningssymtom. 

Framtida forskning av 

depressionens inverkan kan 

öka förståelsen i skillnader 

mellan könens olika 

kroppmissnöje, anlag för 

slankhet samt bulimiska 

symtom. 

Romeo 

Felicia, 

1994 

 

Adolescent boys 

and Anorexia 

Nervosa 

Jämförelse mellan 

pojkar och flickor 

gällande kroppsupp -

fattning, matvanor, 

psykologisk press 

90 % är kvinnor i 

åldrarna 18-24 som 

utvecklar någon 

form av ätstörning. 

Få är män. Studien 

visar att det skett en 

ökning  av mäns 

utvecklande av 

någon form av 

ätstörning. Från 5 % 

år 1985 till så 

mycket som 10 % år 

Studien påvisar att 

möjliga 

orsaker/riskfaktorer för 

att en individ ska 

utveckla någon form 

av ätstörning är dåligt 

självförtroende, 

könsförvirring samt 

kulturella 

påtryckningar från 

bland annat media 

som exponerar ett 

Konsekvenserna av någon 

form av ätstörning menar 

författarna främst blir 

förlorad aptit och ett 

förändrat tankesätt kring 

matvanor och kroppsform. 

Författaren menar att en god 

relation mellan en individ 

och dess föräldrar är viktigt 

då en ostabil relation  till 

sina föräldrar kan orsaka att 

individen upplever press och 
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1987. osunt stereotypiskt 

”kroppsideal” om hur 

en individ bör se ut. 

Förvirring kring sin 

sexuella identitet 

menar författaren är 

en möjlig orsak till 

varför en ökning skett 

av pojkars 

utvecklande av någon 

form av ätstörning. 

höga krav vilket leder till att 

individen utvecklar någon 

form av ätstörning. Individen 

kan även ha svårt med sin 

egen identitet. Ytterligare 

konsekvenser är att en 

individ som har någon form 

av ätstörning ofta upplever 

känslor som skam och 

ångest över sin situation och 

beteende. 

Stice, Eric. 

Schupak-

Neuberg, Erika., 

Shaw, Heather E 

& Stein, Richard I 

(1994). 

 

"Relations 

of media 

exposure to 

eating disorder 

symptomatology: 

an examination of 

mediating 

mechanisms".  

 

 

238 kvinnor med 

medelåldern 20 år.  
43.5 % av kvinnorna 

hade någon form av 

ätstörning 

4.6 % könsroller  

13.3 % idealkropps- 

internalisation 

2.8 % 

kroppmissnöje 

 

 

 

 

 

Sociokulturell press 

och kroppsmissnöje 

anges som riskfaktorer 

Resultatet visar att stark 

koppling finns mellan medial 

påverkan och en individs 

matvanor och kroppsform. 

Vidare visade resultatet att 

det fanns samband mellan 

oro samt förvirring kring 

individens könsidentitet och 

det faktum att en individ 

internaliserar de 

stereotypiska kropp och 

skönhetsideal som media 

porträtterar. Dessa 

konsekvenser leder till 

utvecklingen av en 

ätstörning. 

Wilson, Jennifer 

(2004). 

"Beyond 

Psychiatry: How 

social workers 

conceptualise 

woman and self-

starvation."  

 

Fyra kvinnor som var 

socionomer i åldrarna 

24-54 

95 % av de som 

självsvälter är 

kvinnor. 2 av 100 

tonårsflickor 

drabbas av någon 

form av ätstörning.  

En tydlig riskfaktor 

menar författaren är 

bantning och all 

vikthets samt det 

osunda kropps-ideal 

som media 

porträtterar.    

Resultatet visade att 

intervjuerna gemensamt 

hade fem starka teman. 

Dessa var feminimitet, 

kontroll, perfektion, samt 

självskada och självkontroll.  

Den smala kroppen som 

kroppsideal visade hur 

kontroll är en stor del av en 

individ som har någon form 

av ätstörning. Detta för att 

det representerar att en 

individ har självkontroll.   
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Historia 

Glant (2011) redogör för att den första medicinska beskrivningen av sjukdomen Anorexia 

Nervosa dokumenterades år 1684 då en engelsk läkare vid namn Richard Morton beskrev en 

av sina patienter. Vidare beskriver författaren hur det dröjde till år 1870 tills Anorexia 

Nervosa blev en egen diagnos. Vad gäller Bulimia Nervosa dokumenterades det första fallet 

runt 1700-talet men även här var det inte förrän på 1900-talet som bulimi nervosa blev en 

egen diagnos. Författaren menar att Anorexia Nervosa innan det blev en diagnos ansågs vara 

ett slags "hysteri" som enbart kvinnor kunde lida av. Glant (2011) menar att denna syn på 

sjukdomen har kommit att förändras senaste decenniet då mer kunskap införskaffats kring 

ämnet. Dessutom beskrivs att det idag inte finns något svar på varför könsfördelningen är så 

uppdelad mellan män och kvinnor som lider av sjukdomen. Glant (2011) skildrar att det än 

idag inte finns något svar på orsaken till utvecklingen av sjukdomen men att det istället 

redovisas vilka riskfaktorer som finns.  En tydlig riskfaktor enligt författaren är att vara just 

kvinna. Författaren förklarar att 90-95 % av alla som diagnostiseras med Anorexia Nervosa är 

kvinnor. Detta betyder alltså att enbart 5-10 % är män. Vidare skildras att bland de barn som 

drabbas så är det ett större antal pojkar, närmare 30 %. Ytterligare riskfaktorer är åldern, flest 

människor som drabbas är mellan åldrarna 13-25 och det är då som det är störst chans att 

utveckla sjukdomen (Glant, 2011). Andra riskfaktorer är om individen tidigare haft 

sjukdomen eller ägnat sig åt extrema bantningsmetoder. Även framkallad kräkning och 

användning av laxeringsmedel anses vara riskfaktorer som påverkar. Glant (2011) menar att 

risken att utveckla sjukdomen är betydligt större om någon i ens närhet haft/har sjukdomen. 

Detta för att individen då ofta internaliserar ett beteende eller ett speciellt tankesätt om någon 

i dess närhet har en ätstörning. 

Polivy och Herman (2002) skriver att Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa har existerat 

sen urminnes tider men dock inte i samma utsträckning som idag. Författarna berättar att en 

av de mest sannolika anledningarna till varför Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa är mer 

uppmärksammat i dagens samhälle är för att vi idag är medvetna om diagnosernas existens. 

Att Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa funnits sedan urminnes tider är något som 

författarna Miller och Pumariega (2001) också berättar om. Vidare beskrivs att en av de 

största anledningarna till att diagnoserna Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa ökat är vår 

moderna kultur och sociala normer och förväntningar.   

 

Historia har valts som tema med anledning av den ökning som skett i samhället gällande 

diagnoserna Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa och UNS. Vi fann historia intressant som 

tema för att få en helhetsbild och därmed en grundläggande kunskap om hur ätstörningar 

historiskt sett skildrats i vetenskaplig forskning. 

      

Möjliga orsaker/Riskfaktorer  

Utvecklingen av sjukdomen Anorexia Nervosa kan bero på både sociala, psykologiska och 

biologiska faktorer. Flodström och Granström (2005) menar att det finns en rad olika sociala 

faktorer som kan leda till Anorexia Nervosa. En möjlig orsak till att flickor och pojkar 
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utvecklar sjukdomen är medias stora fokus på bantning och kroppsideal. Ett vanligt 

karaktärsdrag är perfektionism och dessa individer har ofta höga krav på sig själva vad gäller 

utseende och utbildning. Sjukdomen yttras ofta då individen upplevt hög press samt 

förväntningar. Personer med anorexi är ofta överkänsliga för omgivningens bedömning av 

dem själva.  

     Clinton och Norring (2002) har som åsikt att det är tio gånger vanligare att flickor än 

pojkar utvecklar sjukdomen Anorexia Nervosa.   

     Langley (2006) förklarar att Anorexia Nervosa bokstavligen betyder "förlorad aptit på 

grund av ångestrelaterad anledning". Författaren hävdar att kriterierna för diagnosen anorexia 

innebär att en individs vikt bör understiga 15 % i kroppsmassa i förhållande till individens 

vikt och längd. Langley (2006) påpekar dock att anorexia är mycket mer komplext än en 

individs vikt och dess förlorade aptit. Vidare menar Langley att människor med anorexia 

självsvälter till den punkten att de blir sjuka och i sällsynta fall blir utgången död.  Anorexia 

är tio gånger vanligare hos flickor än pojkar och det tydligaste tecknet på att en flicka har 

anorexia är förlorad menstruation. Bland pojkar finns det dock inga tydliga kännetecken. Ett 

av de största problemen bland pojkar är att när de växer blir de ofta långa och smala trots att 

deras aptit inte förändras och därför är anorexia hos pojkar mer svårupptäckt. Exempelvis kan 

täta förkylningar, blekhet, nära till gråt, depression och kall kroppstemperatur vara tecken på 

anorexia (Langley, 2006 och Hatmaker, 2005). Anorektiska pojkar och flickor uppvisar 

liknande psykologiska och fysiska symptom dock är pojkars anorexi svårupptäckt då de 

intresserar sig mer för sport och atletism. Flickor å andra sidan är mer fixerade vid att 

upprätthålla "rätt" kroppsideal. En längre period av självsvält orsakar kemisk obalans i 

hjärnan vilket i sin tur påverkar en individs karaktär och beteende. Langley menar att pojkar 

med anorexi tar avstånd från sina vänner och istället blir väldigt beroende av sina föräldrar. 

Ytterligare tecken på sjukdomen är humörsvängningar, irrationellt beteende samt 

vredesutbrott (Langley, 2006).  

      

Media.  

Stice, Schupack-Neuberg, Shaw och Stein (1994) har genomfört en studie om medias 

påverkan på utvecklingen av sjukdomen Anorexia och Bulimia Nervosa. Författarna menar att 

media ofta får ta skulden för ökningen av Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa då media 

framställer och uppmärksammar ett allt smalare kroppsideal. Ytterligare ökning skedde då 

tidningar, tv och reklam började marknadsföra dieter, bantningstips och bantningspiller. 

Vidare beskrivs att kvinnor i denna studie fått titta på både smala, “normalviktiga” och 

överviktiga kvinnor i form av bilder. Bilderna av smala kvinnor påverkade deltagarna på så 

sätt att de upplevde att de fick sämre självförtroende och större missnöjdhet kring sin 

kroppsvikt och kroppsform (Stice et. al, (1994). Dessutom skildras att deltagarna påverkades 

av dessa bilder på smala kvinnor och då upplevde depression, skam, skuld, osäkerhet och 

missnöjdhet kring sin kroppsvikt och form. Författarna menar att då individer utsätts för 

upprepningar av det smala skönhetsideal som media porträtterar leder detta till att det smala 

skönhetsidealet internaliseras hos individerna. Denna internalisering av det smala 

skönhetsidealet menar författarna skapar ett missnöje av individens kroppsform då detta smala 
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skönhetsideal är ouppnåeligt och orealistiskt (Stice et. al, 1994). Vidare beskrivs att denna 

internalisering bidrar till ett missnöje kring individens kropp och därför börjar individen 

reglera sitt intag av mat, antingen för att gå ner i vikt eller för att behålla vikten. Stice med 

kollegor (1994) berättar att missnöje kring sin kroppsform leder till drastiska åtgärder vad 

gäller bantning och dieter. Stice med kollegor (1994) baserade sin studie på ett frågeformulär 

på 10 sidor där deltagarna fick svara på frågor kring matvanor, inställning och attityd mot 

mat. Frågorna i frågeformuläret var baserade på medias påverkan, könsroller, internalisering 

av det stereotypa kroppsidealet, missnöje kring sin kroppsuppfattning och matvanor.   

     Polivy och Herman (2002) skriver att deras resultat visar att kvinnor i jämförelse med män 

är mycket lättare påverkade av vad media sänder ut för budskap. Detta menar författarna kan 

vara en orsak till varför Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa är överrepresenterat bland 

kvinnor.  

     Polivyoch Herman (2002) baserade sin studie på tidigare forskning gjord kring ämnet 

ätstörningar. Författarna skildrar hur studierna de undersökt är baserade på frågor i form av 

enkäter till individer med någon form av ätstörning. Dessa frågor är baserade kring teman som 

media, familjens påverkan, missnöje kring sin kroppsform och dåligt självförtroende (Polivy 

& Herman, 2002).  

Schilder (1950) var en av de första författarna som utifrån ett sociologiskt och psykologiskt 

perspektiv studerade kroppsuppfattning. Författaren skildrar begreppet kroppsuppfattning som 

subjektiv och att en individs kroppsuppfattning formas i individens egen tankekonstruktion. 

Kroppsuppfattningen handlar om den bild som individen har av sig själv. Schilder (1950) 

menar att unga män med någon form av ätstörning uppfattar sig själva som dubbelt så stora än 

de är. 

     Garfinkel, Olmsted, Bohr och Garner (1982) skriver att en individs kroppsuppfattning är 

skapad av både kulturella och sociala faktorer. Vidare beskrivs att kvinnor under många år 

upplevt påtryckningar och orealistiska kroppsideal genom media. Författarna menar att bevis 

pekar på att pojkar som är modeller (exempelvis skönhetsmodeller, idoler) i dagens samhälle 

upplever samma påverkan kring att uppnå ett orealistiskt kroppsideal (Garfinkel et. al 1982).    

     Polivy och Herman (2002) berättar om att missnöje med sin egen kroppsform och vikt ofta 

är den utlösande faktorn till utvecklingen av Anorexia Nervosa eller Bulimia Nervosa. 

Författarna menar att en individs kroppsuppfattning påverkas av både media, familj, vänner 

och av sin omgivning överlag.  

     Hatmaker (2005) menar att då pojkar som flickor kommer in i puberteten förändras deras 

kropp vilket leder till frågor som, är jag för tjock? är jag för smal? kommer killarna/tjejerna 

tycka om mig? Författaren beskriver vidare att pojkar genom själsvält undviker att 1) bli 

retade för sin vikt 2)öka sin atletiska förmåga 3) undvika sjukdomar som dennes far haft/har. 

     Eliot (2001) skriver att det är viktigt att tidigt i livet få en god kroppsuppfattning då detta 

lägger grunden för färre sjukdomsutbrott.  

     O´Dea (2002) berättar om hur en femtedel av pojkarna i denna studie hade benägenhet att 

följa dieter och var oroliga över sin vikt och form. Vidare redogörs det för att mellan 9 och 12 

% var direkt missnöjda med sin kroppsform.  

     Garner, Garfinkel, Stancer och Moldofsky (1976) skildrar att deltagarna i deras studie 

uppgav att då de ägnade sig åt självsvält och/eller självframkallade kräkningar infann sig en 
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känsla av kontroll över sitt beteende och levnadssätt. Vidare beskrev deltagarna hur de genom 

självsvält eller framkallandet av kräkningar kunde de kontrollera sitt öde. Författarna redogör 

för hur individerna använde sig av självkontroll för att undantrycka känslor av skam, och 

skuld men även för att slippa uppleva känslan av att vara misslyckad.  

     McVittie, Cavers och Hepworth (2005) menar att individer med diagnosen Anorexia 

Nervosa eller Bulimia Nervosa ofta använder sig av självkontroll för att dels hålla kroppen i 

form men även för att leva upp till det motsatta könets förväntningar och krav.  

     Miller och Pumeriega (2001) menar att individer söker efter egen självkontroll då de haft 

svår separation från dess vårdnadshavare eller då de haft svårt att se sig själv som en egen 

person och individ. Författarna berättar hur individer med en ätstörning ofta upplever att de 

inte kan kontrollera omgivningens krav på dem själva och därför söker efter något som de 

upplever att de kan kontrollera. Vidare beskrivs att just en individs vikt handlar om att känna 

sig ansvarig och ha kontroll över sin kroppsvikt. Författarna menar att det enda som individen 

då kan kontrollera är dess matintag och vikten på vågen. Miller och Pumeriega (2001) 

beskriver vidare att individer med en ätstörning ofta upplever att de vill kontrollera andra 

delar av sitt liv än vad de kan vilket resulterar i att de använder självkontroll för att kontrollera 

det som de kan kontrollera.  

     Bratman och Knight (2000) redogör för att den största skillnaden mellan en individ med 

diagnosen Anorexia Nervosa jämfört med Bulimia Nervosa är att individen med Anorexia 

Nervosa upplever att den har utmärkande bra självkontroll då denne dagligen räknar och 

mäter sitt kaloriintag och därmed successivt ser hur vikten faller. Individer med Bulimia 

Nervosa å andra sidan eftersträvar en form av självkontroll då den förlorar denna då de 

hetsäter. För att då göra upp för detta anser individen att den därför kan framkalla kräkningar 

för att återfå kontroll och känna en form av lättnad över att lyckas få upp maten och därmed 

kunnat kontrollera något (Bratman & Knight, 2000).  

     Engdahl och Larsson (2006) berättar att självkontroll för individen handlar om att känna en 

slags trygghet och undkomma obehagliga känslor. Vidare skildrar författarna att självkontroll, 

beteenden och rutiner syftar till att individen ska uppleva trygghet.  

     Buhl (1993) redogör för att kontroll samt självkontroll är vanligt förekommande hos en 

individ med någon form av ätstörning. Författaren berättar om hur hon anser att det i dagens 

samhälle har skapats ett oerhört onormalt fokus på just kroppens form och det stereotypiska 

skönhetsideal som eftersträvas. Vidare berättas det om att detta bara anses öka då individer 

dagligen genom bland annat media exponeras av press och krav på hur man bör se ut. 

Författaren skildrar hur en individ med någon form av ätstörning dagligen kämpar med sin 

självkontroll. Själva styrandet av i till exempel anorektikerns situation blir viktigare för 

personen än vad det är som styrs (Buhl, 1993). Författaren menar att vaksamhet över vad som 

händer och att ingenting får gå till slumpen är ett vanligt tankesätt hos en individ med en 

ätstörning. Vidare framställs hur detta tvångsmässiga behov av att uppleva självkontroll 

hänger samman med en känsla av att bli överväldigad. Då individen med någon form av 

ätstörning släpper på sin självkontroll menar författaren att detta resulterar i att impulser 

släpps fram. Författaren menar att alla psykiska krafter som en individ har sätts in för att 

stärka självkontrollen till exempel för att hålla ut mot för hungern. Buhl (1993) menar att det 
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viktigaste en individ upplever då den vill kontrollera sin tillvaro är att inte låta några känslor 

upplevas. Dessa ska hållas undantrycka och får inte "komma upp till ytan".  

     Buhl (1993) menar att det finns skillnader mellan en anorektiker och en bulimiker när det 

talas om kontroll. Författaren berättar att skillnaden är utformningen av kontroll. Vidare 

beskrivs att bulimikern tappar eller ger upp sin kontroll över matintaget och äter tills denne 

upplever en mäktig mättnadskänsla eller till och med spyr. Individen kan efter vad som kallas 

för ett "återfall" då svälta sig själv under en kort period för att sedan återgå till samma 

beteende. Då en individ hetsäter upplever denna känsla av att ha tappat all kontroll.   Vidare 

skildrar författaren att kontrollen är en blandning av förnekande och impulsiv omåttlighet, då 

individen återfaller och hetsäter kan individen inte styra sina känslor och behov. När 

individen sen själv framkallar kräkningar skapar detta känslor av lättnad och tomhet.  

Buhl (1993) berättar att en person med en ätstörning ofta skiftar mellan olika känslomässiga 

tillstånd. Författaren menaratt individen kan skifta mellan nedvärdering, skam, ilska och 

depression. En individ som har en ätstörning har ofta kontakt med sin ilska och detta handlar 

vanligtvis om uppror mot föräldrar, att vilja vara självständig eller vuxen men också vara 

riktad mot andra personer eller situationer. Buhl (1993) skildrar att ilskan då riktas inåt hos 

personen och blir skam och förtvivlan över att inte duga och vara bra nog vilket leder till en 

depression. Författaren menar att då en person med en ätstörning är osäker och beroende av 

vad andra tycker och tänker så hamnar individen i smärtsamma konflikter mellan olika 

motstridiga krafter.  

     Stice med kollegor (1994) berättar om att deltagarna i deras studie upplevde att de blev 

mer deprimerade då de visades bilder på smala kvinnor. De upplevde då depression, skam, 

skuld, osäkerhet och missnöjdhet kring sin kroppsvikt och form. Widerman (2000)  menar att 

då individer utsätts för upprepningar av det smala skönhetsideal som idag anses vara "hur man 

ska se ut" leder detta till ångest och depression hos individen.  

     Hatmaker (2005) redogör för att depression kan vara en bakomliggande faktor tillsammans 

med anda faktorer som påverkar en individs utveckling av en ätstörning. Detta berättas även 

om av Stice med kollegor (1994) som menar att depression ofta upplevs innan och under en 

individs sjukdomsförlopp. 

  

Kultur. 

Buhl (1993) skriver att kroppskulturen i dagens samhälle är större än vad den någonsin varit 

och menar att detta är en av orsakerna till att ätstörningar ökar. Vidare berättar författaren hur 

de flesta individer som har en ätstörning kommer från västvärlden och är vita. Hon berättar 

dock även att det de senaste åren har skett en ökning även i den färgade delen av 

befolkningen, i länder som USA och England. Buhl (1993) vill krossa myten om att personer 

med ätstörningar är resursstarka och tillhör högre sociala grupper. Detta menar författaren är 

ett vanligt missförstånd.  

     Polivy och Herman (2002) redogör för att ätstörningar inte finns i till exempel u-länder där 

tillgång till mat är bristfällig.  Detta skildras även av Buhl (1993) och Polivy och Herman 

(2002) som menar att ätstörningar enbart finns i de kulturer där mat finns stora mängder. 
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Författarna redogör för hur detta därför kan vara en av orsakerna till utvecklingen av 

Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa. Polivy och Herman (2002) poängterar dock tydligt 

att detta inte behöver betyda att enbart för att det finns mat i överflöd resulterar detta i en 

ätstörning. Polivy och Herman (2002) samt Miller och Pumariega (2001) menar att i de 

kulturer där det finns gott om mat och inte råder någon matbrist så är oftast kroppsidealet att 

vara smal. Miller och Pumariega framställer dock att om en individ väljer att internalisera 

detta ideal beror på helt andra faktorer än om det finns mat i överflöd. Författarna menar att 

kulturella övertygelser påverkar och bidrar till en ökning av ätstörningar.  

     Miller och Pumariega (2001) menar att det i de länder som inte räknas som västerländska 

så är kroppsidealet annorlunda. Det anses vackert att ha en mer rund kroppsbyggnad och en 

rundare figur tyder på att en individ har god hälsa. Författarna menar att en rundare 

kroppsfigur betyder att individen är framgångsrik och har råd att unna sig mat. Dessa delar av 

världen med denna typ av kultur anser det vara ett tecken på fertilitet och författarna berättar 

om hur ätstörningar inte finns i samma utsträckning som i de västerländska länder där 

kulturen är annorlunda.   

     Wilson (2004) menar att självsvält och hetsätning är starkt sammankopplat med Anorexia 

Nervosa och Bulimi Nervosa. Författaren menar att självsvält och hetsätning är fenomen som 

enbart sker i den västerländska kulturen men påvisar samtidigt att det finns de teoretiker som 

menar att fenomenet spridit sig till andra delar i världen såsom Taiwan, Kina och Japan.  

     Kam och Lee (1996) har gjort en studie på individer i Hong Kong som utvecklat någon 

form av ätstörning. Författarna skildrar Hong Kongs samhällsutveckling och menar att 

utvecklingen påverkat ökningen av ätstörningar i Hong Kong. Vidare beskrivs hur kvinnans 

roll i Hong Kong har fått en bättre position och status i samband med samhällsutvecklingen 

och detta menar författarna är en bidragande orsak till varför ätstörningar har kommit att 

utvecklas i andra delar av världen än i västvärlden. Kam och Lee (1996) skriver att då 

kvinnans position och sociala status har förändrats så bidrar detta till att kvinnan inte längre är 

avgränsad från andra delar av världens kulturer och normer. Detta menar författarna bidrar till 

att dessa individer utvecklar en ätstörning i samband med att de söker efter sin egen identitet 

och roll. Dessutom skildras det hur kvinnor som internaliserar det smala kropp och 

skönhetsideal som råder i västvärlden omedvetet kan utveckla en form av ätstörning då de 

försöker passa in i dessa normer vad gäller kropp och skönhetsideal. Ma, Chow, Lee och Lai 

(2002) menar att kvinnor ofta omedvetet underordnar sig dessa ideal då de inte vill uppleva att 

bli socialt uteslutna.  

      

Centrala begrepp 

Identitet 

Lidskog och Deniz (2009) berättar om begreppet identitet och att begreppet i dag är ett hett 

ämne i samhället. Ett skäl till detta är att samhället förändras mycket snabbt och följden blir 

att invanda rutiner, normer och synsätt då skakas om. Lidskog och Deniz (2009) skriver 

vidare att identiteten utvecklas i samspel, och interaktion med andra individer. Dialogen 

utvecklas med de personer som står individen nära, vilket innebär att gruppen blir central. 
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Med grupp menas ofta ett antal individer som ser sig bestå av samma sammanhang där vissa 

grupper är mer tydliga och avgränsade än andra. Individens identitet är alltid inbäddad i en 

upplevelse av tillhörighet.  

Könsidentitet  

Ewan, Middleman och Feldmann (2013) skildrar hur män utgör en väldigt liten del av 

patienter med diagnosen Anorexia Nervosa. Vidare förklaras hur män som har sex med män, 

män med en könsidentitetsstörning och transsexuella personer har större risk att utveckla en 

ätstörning.  Ewan med kollegor (2013)  berättar om att en individs beteende, tankar och 

agerande kring sin ätstörning är starkt sammankopplat med individens könsidentitet. 

Författarna menar att det är viktigt att vara medveten om en individs könsidentitet vid 

behandling av diagnosen Anorexia Nervosa. Detta för att vara medveten om vilken påverkan 

en individs könsidentitet har på sin egen tillfriskning och behandling. Vidare redogörs för hur 

en individ med en könsidentitetsstörning ofta benämns som transsexuell. Den tydligaste 

beskrivningen av en individ som är transsexuell är att individen är obekväm i sin roll och bild 

av sig själv i det kön som individen biologiskt fötts till (Ewan et. al, 2013).  

Genus  

Hepp, Spindler och Milos (2005) berättar om vad som är accepterat och icke accepterat i 

västervärlden är enligt författarna många gånger en genusfråga. Begreppet genus syftar till att 

beskriva kulturella stereotyper, vad som anses vara manligt respektive kvinnligt när det 

kommer till intressen, karaktärsdrag, beteende och attityd. Författarna menar att könsroller ses 

som en persons placering inom strukturen för vad som är manligt och kvinnligt. Kvinnligt 

respektive manligt bör inte ses som motsatser till varandra utan som två fristående 

dimensioner som kan gå in i varandra. Vidare framställs att en individ kan ha både feminima 

och maskulina egenskaper och karaktärsdrag. De könsroller som ånyo framställs i samhället 

skapar stereotypa bilder av kvinnliga respektive manliga egenskaper och karaktärsdrag. 

Dessutom beskrivs att hos unga människor har könsroller stor vikt för individens personliga 

utveckling såväl som för individens relationer. Könsroller påverkar den generella 

uppfattningen om individens kropp, självkänsla och kroppsbelåtenhet. Hepp med kollegor 

(2005) menaratt stereotypiskt för kvinnor är att de är vackra, duktiga och tysta medan 

stereotypiskt för män är att de förväntas vara stora, starka och framgångsrika. Författarna 

redogör för att män är beteendet viktigare än utseendet. Könsroller är något som gestaltas och 

avbildas i våra liv genom media. Forskning visar att media har en negativ påverkan vad gäller 

kroppsideal och könsroller något som stöds av Hepp med kollegor (2005). Hepp med 

kollegors (2005) studie är baserad på deltagare med en pågående ätstörning som blivit 

diagnostiserad genom DSM-IV kriterier. Deltagarna i denna studie fick svara på frågor som 

handlade om matvanor, ritualer, beteenden, könsroller och sexuell ångest utifrån redan 

utformade tester som är beprövade vad gäller individer med en form av ätstörning (Hepp et. 

al, 2005).   
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Teori 

Systemteori  

Denna teori är omfattande och har byggts på med olika inriktningar. Exempel på dessa 

inriktningar är rollteori samt nätverksperspektivet. Inom denna teori anses människan befinna 

sig i olika system, familjen är ett exempel på ett system. I ett system anses alla delar i 

systemet påverka varandra. Om en familj tas som exempel innebär detta att alla 

familjemedlemmar kommer påverka varandra. I systemen finns olika resurser och respektive 

familjemedlem är en aktör som påverkar systemet i sin helhet. Denna helhet kan endast 

förstås utifrån de olika delarnas interaktion med varandra (Forsberg & Wallmark, 2002).  

     En förklaring av människors beteenden går enligt denna teori inte enbart att finna hos den 

enskilda individen. Det system en individ befinner sig i anses påverka individen på olika sätt 

och för att förstå eller förklara en individs problematik är det därför nödvändigt att se till hela 

systemet runt individen. Det är en cirkulär process där alla delar i ett system hela tiden 

påverkar varandra (Schjödt & Egeland, 1994).  

     Genom att använda sig av systemteorin breddas perspektivet med att inte enbart se till 

individen. För att kunna förändra en persons situation bör individens egen förmåga och 

resurser framhävas för att individen själv skall kunna lösa sin situation. Ett annat sätt att lösa 

en individs problematik är att försöka finna stöd i individens system och underlätta för 

samspelet. (Payne, 2008).  

     Den största och mest övergripande nivån runt omkring en människa är makrosystemet. I 

makrosystemet ingår kulturella värderingar vilka utläses i lagar, religion samt ekonomisk och 

politisk makt. När makrosystemet förändras hastigt påverkar det individens förutsättningar 

både direkt och indirekt. Ett exempel på detta kan vara att hög arbetslöshet leder till ökad 

rasism och kriminalitet (Forsberg & Wallmark). 

     Systemteorin är inte i sig en teori som kan förklara en individs utvecklande av någon form 

av ätstörning dock lägger teorin grunden till socialt arbete och är då också förekommande i 

arbetet med individer som har Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa samt UNS. Denna teori är 

omfattande och har byggts på med olika inriktningar. Exempel på dessa inriktningar är 

rollteori. 

Rollteori 

Tornstam (2011) menar att människor utifrån rollteorin betraktas som aktörer vilka spelar de 

roller som förväntas av dem. Vi blir påverkade av hur andra människor förväntar sig att vi ska 

bete oss samt av våra egna förväntningar på oss själva. Alla förväntningar vi har på andra 

individer samt de andra individernas förväntningar på en själv skapar det faktiska beteendet vi 

har, det vill säga rollutförandet.  

     Även Payne (2008) menar att människor innehar olika positioner beroende på olika sociala 

situationer vilket författaren benämner som strukturfunktionalistisk rollteori. Payne menar att 

en människas syn på sin egen roll påverkar dennes hanteringsförmåga gällande förändringar. 
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De som anser att deras roll inte överensstämmer med den sociala normen kan få svårare att 

anpassa sig till den aktuella situationen.  

     Individen har enligt Tornstam (2011) multipla roller vilket innebär att människan sällan 

spelar enbart en roll utan flera olika roller beroende på vilket sammanhang de är i. Författaren 

skriver om tillskrivna roller vilket innebär de roller vi själva inte kan påverka, exempelvis 

man eller kvinna. Vidare skriver författaren även om förvärvade roller vilket individen skapar 

genom exempelvis val av yrke. Tornstam (2011) skriver om nio olika ålderskategorier där 

olika förväntningar ställs på individen beroende på vilken roll individen intar. Tre av dessa 

ålderskategorier är; den yngre vuxenåldern, föräldraskapet och medelåldern. Den yngre 

vuxenåldern är den tiden då en individ slutför sin utbildning samt förväntas börja arbeta. 

Föräldraskapet är den roll en individ intar när den bildar familj och medelåldern avslutar 

rollen som barnuppfostrare. Tornstam (2011) skriver om de sociala vinster individer uppnår 

när de går från en roll till en annan. Under livets tidigare del innebär övergången från en roll 

till en annan oftast en social vinst då den sociala respekten för individen ökar. Exempel på 

detta är när en individ påbörjar ett arbete för första gången och därmed klarar sig på egen 

hand. Familjebildning och barnafödsel är andra exempel på sociala vinster. Ju äldre individen 

blir och ju fler roller den intar, desto större socialt ansvar läggs det på individen. Ökningen av 

det sociala ansvaret medför även större belöningar för individen. Vändpunkten för detta 

sociala mönster sker när individen når exempelvis pensionsåldern, blir änka/änkling, får 

minskat socialt ansvar samt blir mer beroende av sin omgivning. Detta benämner Tornstam 

som sociala förluster. Tornstam (2011) menar att en individs antal roller generellt ökar fram 

tills individen når pensionsåldern då rollerna tenderar att minska. Författaren menar att en 

förlust av en roll innebär att individen intar en ny roll. Tornstam tar upp att en abrupt 

övergång från en roll till en annan kallas rolldiskontinuitet. Exempel på detta är då en individ 

går från att vara arbetare till att gå i pension. Författaren lyfter särskilt upp två rollförluster 

vilka kan påverka individen till hög grad; förlusten av sin yrkesroll samt förlusten av 

make/maka. Dessa förluster menar författaren påverkar individens jaguppfattning och dennes 

sätt att anpassa sig till sin situation. Det är genom flera undersökningar bevisat att kvinnor är 

mer resursstarka än män när det gäller sociala relationer. Undersökningarna visar att män i 

regel är mer beroende av sin hustru än vad hustrun är av mannen (Tornstam, 2011). 

      Sociala normer skiljer sig mycket mellan olika kulturer. De sociala normerna är viktiga 

för ordningen i samhället. Vidare har dessa stark koppling till den kultur som förekommer. 

Det är viktigt att en person lär sig de sociala normer som finns i det samhället individen lever 

i och att de blir en del av individens personlighet. Dessa normer kommer påverka en person 

oavsett om individen vill det eller inte. Det är genom att integrera beteenden och de sociala 

normer som en persons tänkande kan integrera sig i samhället (Thomas & Biddle, 1966). Om 

en person kommit in i en roll där denne känner att den inte kan något så kan detta påverka 

personen fortsatt negativt (Thomas & Biddle, 1966).  

Behavioristisk teori 

Behaviorism, eller inlärningspsykologin, innefattas av att tankar och känslor är ett beteende 

och uppfattas som orsak till annat beteende skriver Payne (2008).  
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     Vidare skriver Havnesköld och Risholm Mothander (2009) att teorin kan ses som en 

uppsättning principer för hur inlärning går till. Inom inlärningspsykologin finns det två 

grundläggande typer av inlärning, klassisk betingning (respondent inlärning) och operant 

inlärning. Klassisk betingning har fokus på att allt vi gör är en reaktion av en stimulus. 

Stimulus är allt som får oss att reagera och kan till exempel vara en person, situation eller 

händelse. Betingning är den process där beteendet lärs in, hur det kopplas till en aktuell 

stimulus. När personen lärt in hur responsen och stimulus hänger ihop har beteendet ändrats. 

Havnesköld och Risholm Mothander (2009) skriver att betingande stimuli får ett signalvärde 

som signalerar att en reaktion kan komma att utlösas.  

Operant inlärning innebär att personen agerar aktivt på omgivningen för att uppnå ett speciellt 

mål eller önskning enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009).  

Inom den operanta inlärningen tar man hänsyn till de förändringar av beteendet som orsakas 

av beteendets konsekvenser.  

     För att förklara beteendeförändringar inom den operanta inlärningen används främst 

positiv och negativ förstärkning skriver Helleday och Wikander (2007). Både positiv och 

negativ förstärkning leder till att ett beteende förstärks. Positiv förstärkning innebär att 

beteendet leder till något som är tillfredsställande. Det är något som tillförs som får ett 

beteende att öka. Om något negativt eller obehagligt tas bort efter ett givet beteende och får 

det att öka, kallas det för negativ förstärkning skriver Helleday och Wikander (2007). 

     Motsatsen till positiv och negativ förstärkning är bestraffning. Bestraffning innebär obehag 

och leder förhoppningsvis till undvikande och hämning av ett visst beteende. Bestraffning 

förekommer i två olika typer av former, genom att något bra försvinner eller att något ont 

tillförs enligt Payne (2008). 

  

Diskussion 

Ätstörningar sett ur ett historiskt perspektiv 

Tidigare under arbetet nedanför rubriken historia beskriver författaren Glant (2011) hur de 

första fallen av Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa dokumenterades ur en medicinsk 

synvinkel år 1684 respektive tidigt 1700-tal.  

     En individ som växer upp i en familj där stort fokus ligger på träning, mat, räknande av 

kalorier, kroppsform och dylikt kan därför internalisera det beteende som övriga 

familjemedlemmar signalerar (Ma et. al, 2002).  

     För att exemplifiera detta, tänk er en flicka eller pojke som dagligen ser sin förälder ägna 

hela sin vardag och vaken tid med att ständigt fokusera på hur denne ser ut, håller koll på sin 

vikt och kroppsform samt reglerar sitt matintag med noga uträknat kaloriintag per måltid. Då 

en individ tar efter någon i dennes närhets beteende eller tankesätt leder detta till att individen 

internaliserar samma beteende. En individ behöver dock inte vara utsatt för daglig exponering 

av osunt tankesätt kring mat, kroppsform eller vikt för att internalisera detta beteende. En 

händelse såsom en tidsperiod av fasta, överdriven motion eller bantning kan även vara en 

utlösande faktor för att denne ska imitera förebildens maner. Ytterligare ett exempel kan vara 

en situation då en individ befinner sig i en vänskapskrets där en av vännerna dagligen påpekar 
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hur en individ ser ut, vad denne äter och vilken typ av motion som denne gör. Detta kan 

påverka resterande individer i vänskapskretsen på så sätt att de övriga upplever en rädsla för 

att själva bli utsatta för kränkande uttalanden om deras kroppsform, image eller vikt. Om en 

individ görs till föremål för eller indirekt utsätts för en kränkande handling på exempelvis sin 

arbetsplats, i skolmiljö eller i en idrottsförening kan således denna kränkande behandling 

skapa ett osunt tankesätt.  

     Detta osunda tankesätt genererar då ett felaktigt beteende och kan till en början handla om 

bantning eller överdriven motion vilket sedan kan övergå till någon form av ätstörning 

(Garner et. al (1976).  

 

Dagens medvetenhet om att diagnoserna Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa samt UNS 

existerar, leder till att människor i samhället har uppmärksammat dessa sjukdomar och 

därmed gett dem ett erkännande. Då diagnoserna tidigare inte existerade som 

sjukdomstillstånd, har det troligtvis funnits ett mörkertal gällande ätstörningars förekomst. 

Förr i tiden ansågs exempelvis anorexia nervosa vara ett hysteriskt tillstånd som enbart 

drabbade kvinnor. Den genomgående röda tråden i diagnoserna Anorexia Nervosa, Bulimia 

Nervosa samt UNS är till skillnad från förr att det idag finns en större medvetenhet och 

kunskap finns kring ämnet. 

Roller ur ett historiskt perspektiv 

Systemteorin är uppbyggd på diverse inriktningar och ett exempel av dessa inriktningar är 

rollteorin som fokus kommer inriktas på i vår diskussion. Med utgångspunkt i rollteorin 

menar Tornstam (2011) att individer spelar en roll, vilken förväntas av dem. Författaren 

menar att de förväntningar som andra har på en individ och skapar det faktiska beteendet. 

Payne (2008) menar att individen intar olika positioner beroende på vilken social situation 

denne befinner sig i. Vidare berättar författaren att en individs egen syn på den roll denne 

spelar har betydelse för hur individen hanterar förändringar. Individen kan få 

anpassningssvårigheter då dennes roll inte stämmer överens med sociala normer.  

     Tornstam (2011) skriver att en individ inte enbart spelar en roll men har multipla roller 

beroende på kontexten. Författaren skriver om de roller som en individ själv inte kan påverka, 

exempelvis kvinna eller man och innebär då tillskriven roll. Vidare beskrivs att ju fler roller 

en individ åtar sig desto större socialt ansvar får individen. Stereotypiska föreställningar om 

vad som är manligt respektive kvinnligt har funnits i alla tider. Mannen respektive kvinnan 

har alltid förväntats spela en viss roll, exempelvis i hemmet eller arbetslivet. Rådande sociala 

normer under exempelvis 1950-talet innebar att kvinnan skulle vara hemma, laga mat och ta 

hand om barnen medan mannen skulle försörja familjen. I dagens samhälle har den sociala 

normen förändrats då kvinnan gör karriär och får barn senare i livet och därmed har de 

stereotypiska rollerna förändrats. 

      

Om en individ förlorar sitt arbete förändras dennes roll från anställd till arbetslös vilket 

påverkar de sociala vinsterna i en individs liv. Då en individ befinner sig i en roll som denne 

själv inte valt blir resultatet att individen utvecklas negativt.  



Prevalens, tänkbara orsaker och konsekvenser till ätstörningar 

 

 

 
32 

     Miller & Pumariega (2001) menar att förr i tiden var de stereotypiska rollerna mer 

bestämda och även vad som ansågs vara manligt respektive kvinnligt. I dagens samhälle har 

dessa stereotypiska föreställningar förändrats och de roller som en man respektive kvinna 

förväntas ha är mer diffusa.  

    Till skillnad från förr i tiden har individen en större valmöjlighet till att exempelvis välja 

yrke och på så sätt påverka sin roll och status i samhället. Den tillskrivna rollen vilken 

mannen fick var att han skulle vara stark, arbetande och familjens försörjare. Då en manlig 

individ inte uppvisar några tydliga kännetecken för en ätstörning är det därför svårare att 

upptäcka.  

Det historiska perspektivet speglar diagnoserna Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa samt 

UNS vilket enbart en kvinna kunde tillskrivas då det sågs som en "kvinnlig hysteri". Detta gör 

det möjligt att även män kunde drabbas av någon form av ätstörning men då detta var ett 

kvinnligt fenomen talades det inte öppet om detta ämne.  

Möjliga riskfaktorer/orsaker ur behavioristisk teori.  
Langley (2006) redogör för att diagnosen Anorexia Nervosa innebär att en individ har 

förlorad aptit på grund av en ångestrelaterad anledning. Vidare beskriver författaren att en 

individ som har en ätstörning är mer komplicerat och beror på fler faktorer än enbart 

individens vikt och förlorade aptit.  

     Havnesköld och Risholm Mothander (2009) menar att operant inlärning handlar om att en 

individ reagerar på sin omgivning för att uppnå en önskning eller ett mål.  

     Helleday och Wikander (2007) menaratt positiv och negativ förstärkning används inom 

operant inlärning och författarna menar att båda leder till att ett beteende förstärks. 

     En individ som upplever höga krav eller förväntningar av samhället eller personer i sin 

omgivning kan få ångestrelaterade tankar och därmed skapas en önskan om att vilja förändra 

sin situation. Individen kan då med drastiska åtgärder göra allt i sin makt för att undkomma 

denna ångest över kraven eller förväntningarna. En individ som har ett skevt tankesätt kring 

sin egen kroppsform och matvanor påverkas av hela sin omgivning. Människor med någon 

form av ätstörning är överkänsliga för omgivningens bedömning. Exempelvis kan medias 

exponering för ett perfekt kroppsideal, skönhetsideal samt bantningstips ställa höga krav på en 

individ som internaliserar dessa krav. En egenskap som en individ med någon form av 

ätstörning innehar är perfektionism och denne eftersträvar ett ouppnåeligt kroppsideal. En 

individ som har någon form av ätstörning påverkas i lika hög grad av nära vänner eller 

familjemedlemmars krav och kommentarer som övriga samhället. En person som strävar efter 

att uppnå ett perfekt kroppsideal och som reglerar sitt matintag internaliserar därför alla 

kommentarer och krav gällande kroppsform och matvanor.  

      

Langley (2006) menar att pojkar och flickor med någon form av ätstörning uppvisar liknande 

fysiska och psykologiska symtom. Pojkars ätstörning är mer svårupptäckt då de har ett större 

intresse för atletism, sport och styrka. Flickor däremot lägger större fokus på att upprätthålla 

det som anses vara "rätt" kroppsideal. 
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Då pojkar har ett stort intresse för sport, styrka samt vilja att bygga muskler kan de därför 

påverkas av tränare, coacher, idoler, förebilder samt träningskamrater.  

     Både pojkar och flickor kan på samma sätt vilja efterlikna en individ som de anser innehar 

det perfekta och den "rätta" kroppsformen. Detta leder då till en internalisering av förebildens 

beteende, tankesätt och vanor. Om en individ ser upp till en förebild eller någon i dess 

omgivning så pass mycket att denne vill vara som förebilden, leva förebildens liv och inneha 

alla dennes egenskaper och karaktärsdrag genererar detta ett sjukligt och skevt beteende där 

individen internaliserar förebildens beteenden, tankar och egenskaper i minsta detalj. 

Exempelvis kan detta beteende vara att härma och efterlikna förebildens humör, åsikter, val 

av klädmärke, favoritfärg eller dylikt.  

      

Rollernas betydelse gällande möjliga orsaker och riskfaktorer 

Thomas och Biddle (1966) skriver att det är essentiellt att en individ lär sig de sociala normer 

samhället har där individen lever. Dessa sociala normer blir sedan en del av individens 

personlighet. Dessa normer kan komma att påverka individen oavsett om individen vill detta 

eller inte. En persons sociala normer och beteenden kan göra att individen integrerar sig i 

samhället. Vidare kan denna person påverkas negativt av att inte kunna leva upp till de 

förväntningar och krav som krävs för en tillskriven roll. Detta kan ske oavsett om individen 

vill bli tillskriven en viss roll eller ej (Tornstam, 2011).   

     En individ agerar olika beroende på kontexten personen befinner sig i och spelar därmed 

olika roller. Dessa roller kan ske i form av tillskrivna roller, självvalda roller samt förvärvade 

roller. En person med någon form av ätstörning kan ha svårt att infinna sig i en tillskriven roll. 

Exempel på denna tillskrivna roll kan vara skönhetsmodell. En individ som då inte känner att 

denne lever upp till den tillskrivna rollen kan då göra motstånd genom att göra tvärtemot vad 

som förväntas av individen (Thomas & Biddle, 1966).  

En person som har någon form av ätstörning kan exempelvis i skolan bli tillskriven rollen som 

personen som inte äter något eller personen som äter allt. Detta kan leda till att individen gör 

motstånd mot den tillskrivna rollen och därför agerar tvärtemot än vad som förväntas av 

denne. Exempelvis kan detta vara personen som alla tror inte äter mer än ett salladsblad till 

lunch, istället vill individen då motbevisa vad som förväntas och tar därför mycket mat på 

tallriken och kanske till och med går och hämtar mat två gånger. Ytterligare ett exempel till 

detta motsatsförhållande kan vara en person som har ätstörningen Bulimia Nervosa och 

förväntas äta mat i mängder för att sedan kräkas upp maten. Personen väljer då istället att inte 

äta något alls eller minimalt för att på så vis motbevisa den tillskrivna roll andra människor 

har om denne. Om en individ har personer i sin närhet som lever ett liv där kost, hälsa och 

motion har stor betydelse men där individen själv är överviktig och inte har dessa intressen, 

förväntas individen att banta och efterfölja de sociala normerna.  De ovan nämnda exemplen 

visar på att människor i samhället får tillskrivna roller, både omedvetet och medvetet oavsett 

om individen godkänner rollen eller inte. Under livets gång går individen igenom olika 

skeenden och därmed iklär sig olika roller. Både positiva och negativa sociala vinster kan 

utvinnas ur dessa roller. Exempel på olika roller en individ iklär sig under livet kan vara att 
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bilda familj då man går ifrån att vara egen enskild individ till att vara en del av ett större 

sammanhang.  

Medias betydelse ur behavioristiskt perspektiv  

Stice och kollegor (1994) berättar att utvecklandet av en ätstörning beror på medias stora 

exponering av ett osunt kroppsideal. Författarna beskriver en tydlig ökning av ätstörningar då 

tv, tidningar samt reklam började marknadsföra bantningspiller, dieter och bantningstips. 

Individer som upprepade gånger exponeras av dessa orealistiska skönhetsideal som media 

porträtterar skapar en negativ påverkan hos individen. Individen internaliserar då dessa 

orealistiska skönhetsideal vilka bidrar till kroppsmissnöje och genererar således att individen 

börjar reglera sitt matintag för att gå ner i vikt eller behålla vikten.  Stice och kollegor (1994) 

har bland annat baserat sin studie i form av bilder där individen visades kroppsformer i olika 

storlekar. Resultatet visade bland annat att individerna reagerade negativt och upplevde att de 

fick sämre självförtroende och i större utsträckning blev än mer missnöjda med sin kropp då 

de visades bilder på de "smala" kroppsbilderna.  

     Polivy och Herman (2002) hävdar att kvinnor jämfört med män är lättare påverkade av 

medias budskap. Vidare beskrivs hur detta kan vara en anledning till varför ätstörningar i 

större utsträckning drabbar kvinnor.   

     Som arbetet tidigare berört under rubriken media, är det känt att media har en stor 

påverkan på en individs beteende och tankesätt. Upprepningar och ständiga påminnelser om 

det ultimata skönhetsideal som media porträtterar påverkar en individ på så sätt att individen 

internaliserar medias budskap. Då en individ internaliserar ett budskap som media sänder ut 

skapar detta nya tankesätt, vanor och beteenden (Andersen & DiDomenico, 1992).   

Exempel på detta kan vara en individ som hela sitt liv fått höra att denne har en viss 

kroppsform och genom medias påverkan av det "rätta" kroppsidealet skapas en strävan och 

vilja att uppnå detta orealistiska kroppsideal. Vidare påverkas individen på så sätt att denne 

kan förändra sina matvanor, öka sin motion och ta till andra drastiska åtgärder för att uppnå 

medias orealistiska ideal. En individ med en ätstörning påverkas högst personligen och 

internaliserar medias budskap vilket medför ett mer sjukligt beteende och tankesätt kring kost 

och motion.  

     Vi tror att individer med ett yrke där fokus ligger på kost, träning, modellande samt make-

up, styling och dylikt är i större utsträckning mer utsatta för medias påverkan. En modell eller 

exempelvis en personlig tränare har som mål och fokus att upprätthålla en viss mall, denna 

mall innehåller både medias och samhällets normer. Dessa yrken är komplexa då individerna 

själva dels måste förhålla sig till det osunda kroppsideal och samtidigt vara förebilder och 

följa trender. En individ som arbetar som make-up artist eller stylist arbetar dagligen med 

modeller som anses ha "rätt" kroppsideal och skönhetsideal. Deras beteende och tankesätt kan 

då internaliseras hos stylisten då denne eftersträvar samma kroppsform, vikt eller utseende. 

Att en individ internaliserar ett visst beteende eller tankesätt av personer i sin omgivning kan 

ske både omedvetet och medvetet. De mest subtila tankar och beteenden kan påverka 

individen i så hög grad att denne utvecklar någon form av ätstörning.  
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     O'Connor (2003) beskriver att kvinnor till skillnad från män påverkas i högre grad av 

medias exponering av bantning, dieter, träning och kost. Män å andra sidan har en mer positiv 

syn kring sig själva och sin kroppsform. Detta skiljer sig dock vad gäller män som har 

liknande eller samma ovanstående nämnda yrken. I dagens samhälle har en ökning skett vad 

gäller manliga modeller och dessa individer är utsatta för lika stor påverkan av medias 

exponering av ett "perfekt" skönhets- och kroppsideal. I ytliga yrken såsom stylist, modell, 

fotograf och dylikt finns det en tendens att individerna ständigt jämför sig med andra eller 

varandra. Detta kan medföra att en individs tankesätt ändras och individen upplever aldrig att 

denne är "nöjd" utan strävar alltid efter ett orealistisk och osunt kroppsideal vilket med tid kan 

leda till att individen utvecklar en ätstörning (Andersen & DiDomenico, 1992).  

Medias betydelse gällande roller 

Tornstam (2011) framställer hur individer blir påverkade av hur personer i sin omgivning 

anser att denne bör vara men även av våra egna förväntningar på oss själva. Vidare beskrivs 

hur de förväntningar andra har på en själv tillsammans med ens egna förväntningar skapar 

själva rollutförandet hos individen. Både Tornstam (2011) och Payne (2008) berättar hur 

individer spelar olika roller beroende på den sociala kontext de befinner sig i. Detta kan ske 

både medvetet och omedvetet. Vidare skildras att en individ som inte identifierar sin roll med 

den sociala normen kan få svårt att anpassa sig i sociala situationer.    

Människan spelar ett flertal olika roller beroende på vilken kontext de befinner sig i. Dessa 

roller kan vara självvalda eller omedvetna. Exempel på detta kan vara en individ som 

egentligen är blyg, tillbakadragen och tyst men som i ett socialt sammanhang såsom 

skolmiljön väljer att inta en mer social och utåtriktad roll. Detta för att individen vill bli 

upplevd som en social varelse inför en viss grupp människor för att på så sätt uppleva att 

denne "passar in" bättre.  

Dokusåpa-program där personer framställs som framgångsrika, sociala, attraktiva och otroligt 

lyckliga kan påverka betraktaren på ett negativt sätt. Detta för att individen kan sakna någon 

av de uppvisades egenskaper och kan därför eftersträva deras liv och sociala roller. En individ 

som ser hur en förebild/idol på tv:n exempelvis följer en viss diet eller ett träningsschema för 

att uppnå social status kan internaliseras hos individen. Då individen intar rollen som 

personen på tv innehar kan detta leda till ett skevt beteende och tankesätt. Individen upplever 

då att denne bör agera på ett visst sätt för att av omgivningen uppfattas som social och 

attraktiv. Denna skeva internalisering genererar tankar och beteenden som kan leda till någon 

form av ätstörning.  

De roller som spelas av individer i diverse reklamer, filmer, tv-serier etcetera har stor 

påverkan på individers självförtroende och identitet. Medias porträttering av olika karaktärer 

är många gånger påhittade och skapta för att tittaren ska påverkas och influeras av karaktären. 

De roller som media framställer blir ouppnåeliga för en individ då de ofta är orealistiska. En 

person som avundas eller eftersträvar en viss roll kan kopiera och härma dennes beteende. 

Detta kan exempelvis vara bloggerskan. Kenza som många kvinnor i dagens samhälle ser upp 

till och avundas. Om bloggerskan skulle skriva att hon följer en viss diet eller ett visst 
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träningsschema är det möjligt att en del av hennes läsare skulle internalisera detta och själva 

leva ut hennes roll och följa samma diet eller träningsschema. Om en person med någon form 

av ätstörning internaliserar sin eller sina idolers beteenden kan detta generera att individen 

överdriver sitt beteende och individens sjukdomstillstånd kan försämras.  

 

Kroppsuppfattning, kontroll, skam, skuld och depression har valts att sammanföras i 

diskussionen. Detta för att skam, skuld och depression är känslor som är starkt förknippade 

med vårt ämnesval och går att diskutera tillsammans med kroppsuppfattning och kontroll.  

Kroppsuppfattning, kontroll, skam, skuld och depression ur behavioristiskt perspektiv. 

En individs kroppsuppfattning är enligt Schilder (1950) starkt sammankopplat med en 

individs tankesätt kring sig själv. Individens syn på sin egen kroppsform är konstruerat i 

individens egna tankar.   

     Polivy och Herman (2002) beskriver att missnöje kring sin kropp och vikt ofta är en av de 

utlösande faktorerna till att en individ utvecklar någon form av ätstörning. Vidare menar 

författarna att familj, vänner, omgivning samt media påverkar hur individen uppfattar sin 

kropp. 

     Garner och Garfinkel och Stancer och Moldofsky (1976)  menar att en individ med någon 

form av ätstörning ägnar sig åt självframkallade kräkningar eller självsvält för att på så sätt 

kontrollera sitt levnadssätt och beteende som i sin tur genererar en känsla av kontroll. Vad 

gäller sjukdomstillståndet Bulimia Nervosa innefattas även förlust av självkontroll, detta då 

individen hetsäter.   

     Widerman (2000) och Buhl (1993) berättar att en individ med någon form av ätstörning 

kan skifta mellan olika sinnesstämningar så som ilska, depression och skam. Sinnestillståndet 

ilska vänds inåt hos individen och genererar depression, skam och skuld. Författarna menar att 

om en individ med någon form av ätstörning är osäker och beroende av andras åsikter, 

hamnar individen i kognitiv dissonans med sina känslor. 

En individs beteende, agerande och tankesätt kring sitt sjukdomstillstånd utgör en del av 

individens identitet. En individ som har en svag identitet eller som upplever att denne inte kan 

leva upp till sin identitets förväntningar är ofta i större utsträckning mer känsliga för 

omgivningens kommentarer och åsikter. Således genererar detta en förlust av självkontroll 

och individen upplever sig maktlös vilket i sin tur skapar en känsla av att vara otrygg. 

Exempelvis kan en individ som växt upp under strikta och kontrollerade förhållanden vad 

gäller kost, motion och livsstil se detta internaliserade beteende och agerande som en slags 

trygg bas. Detta kan ge upphov till att individen senare i livet använder sig av samma 

tillvägagångssätt vad gäller de strikta förhållandena om kost, motion och livsstil. Individen 

kan även projicera detta tankesätt och agerande mot andra i sin närhet och omgivning.  

     Då en individ förlorar sin självkontroll kan detta hos en person med någon form av 

ätstörning skapa känslor som ilska, ångest, skam och skuld. Individen klandrar då sig själv för 

att inte kunna styra och kontrollera sitt beteende. Om en individ upplever att personer i sin 
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närhet erfar känslor som skam och skuld efter exempelvis att ha intagit en dessert kan detta 

leda till att individen istället låter bli dessert för att undkomma denna skuld och skamfyllda 

känslor. Att leva med en ätstörning har sitt fundament i struktur och kontroll, vilket ger en 

form av trygghet hos individen.  

     Vår övertygelse är att så tidigt i livet som möjligt få en god kroppsuppfattning och på så 

vis undvika eller minska risken för att utveckla någon form av ätstörning. 

Kroppsuppfattning, kontroll, skam, skuld och depression ur rollteori. 

Payne (2008) och Hepp, Spindler och Milos (2005)  beskriver att människan intar en viss roll 

beroende på hur andra uppfattar oss. Människans självbild kan förändras om rollen är 

tillskriven, exempel på tillskriven roll kan vara något vi tidigare gjort i livet. Vidare kan en 

tillskriven roll skapa osäkerhet hos individen då denne är osäker på vad som förväntas i den 

specifika rollen. Författaren skriver att individer behöver information om varandra för att på 

rätt sätt kunna bemöta den roll en individ befinner sig i. Vidare beskrivs hur stigmatiserade 

individer själva styr andras uppfattning om dem, genom att ge korrekt och utvald information 

om sig själva. Payne (2008) och Hepp, Spindler och Milos (2005) menar att de roller en 

individ intar i samspel med andra människor kan förklara hur sociala normer influerar en 

enskild individ.  

En individ med någon form av ätstörning kan inta en roll för att undanhålla ett visst beteende 

för sin omgivning. Individen kan göra detta för att undkomma kommentarer och åsikter från 

sin omgivning, detta för att hålla sig till individens planerade struktur och vanor. Denna roll är 

självvald och på så vis får individen kontroll över vilken information och vilket beteende 

individen väljer att visa för sin omgivning. Om individen tillskrivs en roll som denne inte valt 

eller vill tillskrivas kan individen därför agera i motsats till vad som förväntas av den 

tillskrivna rollen. Detta då individen vill bryta den tillskrivna rollen och skapa en ny roll.  

Exempel på ovanstående beskrivna roll kan vara då en man eller kvinna ska möta sina nya 

arbetskamrater. Då kan personen välja att inta en viss roll som den förväntar sig att 

arbetskamraterna har på honom eller henne. En individ med en ätstörning intar denna roll för 

att de nya arbetskamraterna inte ska uppfatta eller förstå sjukdomsbilden individen innehar.    

Kulturell påverkan sett ur ett behavioristiskt perspektiv. 

Miller och Pumariega (2001) berättar att en av de största anledningarna till varför ätstörningar 

ökar är dagens moderna kultur, normer och sociala förväntningar. I de länder som inte räknas 

till att vara västerländska, anses det att om en individ har en rund och större kroppsform 

betyder detta att individen har stark hälsa och goda resurser. Individen anses även 

framgångsrik och en rund kroppsform är ett tecken på att individen är fertil.  

     Buhl (1993) menaratt dagens kroppskultur och fokusering på det "rätta" kroppsidealet har 

skapat den ökning av ätstörningar som sker. Författaren beskriver hur ätstörningar till stor del 

enbart drabbar människor från den västerländska kulturen och att de oftast har vit hudfärg. 

Buhl (1993) menar dock att det skett en ökning även bland mörkhyade personer. Vidare 

beskrivs hur det finns en teori om att de individer som innehar någon form av ätstörning ofta 
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kommer från en välbärgad och resursstark familj.  

     Buhl (1993) samt Polivy och Herman (2002) berättar om att de individer som har någon 

form av ätstörning ofta kommer från en kultur där mat finns i stora mängder. Detta menar 

författarna förklarar varför fler drabbas av en ätstörning i kulturer där det inte förekommer 

brist på mat tillskillnad från u-länder där bristen på mat är stor. Även Wilson (2004) menar att 

ätstörningar främst förekommer i den västerländska kulturen.  

     Kam och Lee (1996) menar att samhällsutvecklingen är en bidragande faktor till varför 

ätstörningar ökat även i andra delar av världen. Vidare beskrivs hur kvinnans position i Hong 

Kong har förändrats då kvinnor fått en större social status i samband med 

samhällsutvecklingen då andra länders normer och kulturer influerat.  

 

Kulturell påverkan gällande roller. 

Ma, Chow, Lee, Lai (2002) menar att individer, oftast kvinnor, har en tendens att underordna 

sig rådande västerländska kropp och skönhetsideal för att undvika upplevelsen av att bli 

socialt uteslutna.  

     Lidskog och Deniz (2009) skriver att identiteten har en stor plats i rollen som en individ 

innehar i interaktion och samspel med sin omgivning. Även Ewan, Middleman och Feldmann 

(2014) förklarar att en individs agerande och tankesätt har stark koppling till individens 

könsidentitet. Författarna berättar hur en individ med någon form av störning kring sin egen 

identitet har större risk att utveckla en ätstörning.  

     Hepp, Spindler och Milos (2005) berättar att genusfrågan utgörs av vad som är accepterat 

och icke accepterat gällande vad som är manliga respektive kvinnliga kulturella stereotyper. 

Dessa kulturella stereotyper bör inte ses som varandras motpoler utan som två separata 

dimensioner som samspelar med varandra. Exempel på ovanstående är om en individ är 

transsexuell och inte identifierar sig själv som det biologiska kön denne fötts till (Ewan et. al, 

2013).  

     Tornstam (2011) menar att då en individ upplever en rollförlust känner sig individen 

oangenäm i den tillskrivna rollen. Detta på grund av samhällets krav, normer och sociala 

förväntningar på hur en man respektive kvinna bör vara och se ut. Författaren menar att en 

individ behöver förhålla sig till de sociala normer som råder i samhället och i den kultur 

denne lever i.  

     Miller och Pumariega (2001) berättar att då samhället utvecklas så sker förändringar vad 

gäller kulturer, normer, värderingar och sociala förväntningar. Detta kan skapa en 

rollförvirring hos individen som inte längre känner igen eller identifierar sig själv med den 

roll som individen blivit tillskriven. Individen söker då efter en ny roll som denne kan 

identifiera sig med (Miller & Pumariega, 2001).      

Då en individ väljer att internalisera en annan kulturs normer och värderingar leder detta till 

att individen intar de roller som passar för kontexten individen befinner sig i. För att 

exemplifiera detta, kan en transsexuell individ uppleva rollförvirring samt en rollförlust. Detta 

för att individen inte identifierar sig själv med den tillskrivna rollen. Den nya rollen den 

transsexuella individen får är på grund av ett eventuellt könsbyte. Problemet ligger i att 
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individen i övergången till den nya rollen förändras i sin omgivnings ögon. Individen faller 

under den stereotypiska föreställning som individen hela sitt liv identifierat sig med och 

därmed får en ny tillskriven roll.     

 

Fördelar och nackdelar med en litteraturstudie 

Patel och Davidsson (2003) menar att en fördel med att som forskare genomföra en 

litteraturstudie är att studien kan genomföras och ske var och när som helst, forskaren kan 

själv planera studierna och har ansvar för att studien blir genomförd. Vidare beskriver 

författarna hur ytterligare en fördel med att göra en litteraturstudie är att det inte kräver några 

överdrivna ekonomiska resurser då en stor del av litteraturen går att hitta på antingen internet 

eller genom att låna litteratur via ett bibliotek. Patel och Davidsson (2003) berättar även om 

nackdelar med litteraturstudier och menar att själva litteratursökningen och insamlandet av 

litteraturen tar mycket tid. Viss litteratur kan vara svår att få tag i, den kan vara utlånad eller 

till exempel enbart gå att få tag i om du betalar en kostnad. Vidare skildrar författarna att 

processen efter att insamlingen av litteraturen är klar kan vara mycket tidskrävande då allt 

material ska granskas och grundligt diskuteras (Patel & Davidsson, 2003). 

En fördel med att ha genomfört en litteraturstudie är att själva kunnat planera och strukturera 

upp arbetet helt på eget ansvar. Ytterligare en fördel har naturligtvis varit att kunna låna och 

söka oss fram till relevant forskning för vårt område. En nackdel med att ha gjort en 

litteraturstudie är att en del av den forskning vi hade velat granska har varit svår att få tag i 

eller inte gått att få tag i alls. Då vi i vår framtida yrkesroll som socionomer är intresserade av 

att hjälpa en individ till bättre mående är vi i stort behov av att se helheten av en situation.  

Konklusion 

Prevalens, tänkbara orsaker samt konsekvenser gällande individer med någon form av 

ätstörning är ovanlig bland pojkar och män och betydligt vanligare bland flickor och kvinnor. 

Tidig pubertet bland både pojkar och flickor kan sammankopplas med ett ätstörningsmönster. 

Ett tydligt tecken på att en flicka har en ätstörning är förlorad menstruation och hos pojkar är 

tidig ejakulation tecken på ett ätstörningsbeteende. Ätstörningar kan ha existerat tidigare än 

vad som finns dokumenterat men brist på kunskap, brist på vetenskapliga undersökningar och 

omedvetenhet kring ämnet förr i tiden kan betyda att fler individer varit drabbade av Anorexia 

Nervosa, Bulimia Nervosa samt UNS utan att samhället vetat om dess existens. För att en 

individ idag ska diagnostiseras med någon form av ätstörning skall denne uppfylla kriterierna 

i DSM-IV. Media har stor påverkan på individers tankesätt och beteende vilket resulterar i 

mer än bara en ätstörning då främst i form av depressionssymtom samt skuld och 

skamkänslor.  Vidare utsätts det kvinnliga könet för större exponering av det smala 

kroppsidealet via reklam i tidningar då det är 10 gånger mer reklam angående bantning och 

dieter i tidningar avsedda för kvinnor jämfört med män. I tidningar avsedda för män är största 

fokus på styrketräning, hälsa och fitness. Tydliga riskfaktorer för att en individ ska utveckla 
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någon form av ätstörning är hög press samt förväntningar på individen. Då lite forskning är 

gjord gällande pojkar och män med en ätstörning kan detta förklara varför det inte finns några 

tydliga kännetecken av en ätstörning hos pojkar och män. Flickor och pojkar uppvisar samma 

slags symtom vid utvecklandet av någon form av ätstörning men då pojkar i större 

utsträckning är mer intresserade av sport och atletism upptäcks därför inte deras ätstörning. 

Ytterligare en riskfaktor för att utveckla en ätstörning är om någon i en individs närhet har 

någon form av ätstörning. Ytterligare ett tecken på en ätstörning kan vara att individen 

uppvisar vredesutbrott, irrationellt beteende samt humörsvängningar.  

     Starkt sammankopplat med en ätstörning är en individs kroppsuppfattning, depression 

samt känslor som skam och skuld. Självkontroll är speciellt viktigt hos en individ med 

sjukdomstillstånden Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa samt UNS. En individ med någon 

form av ätstörning använder sig av sin självkontroll för att dels dölja sin sjukdom samt att 

kontrollera upplevda känslor kring sin ätstörning. Om en individ förlorar sin självkontroll 

exempelvis vad gäller matintag så leder detta till känslor som skam och skuld. Dessa känslor 

kan i sin tur leda till att individen känner ångest och därmed utveckklar en depression. 

Depression är starkt förknippat med hur media påverkar en individs beteende och tankesätt.      

     Dagens moderna kultur har bidragit till att vi idag har större medvetenhet och kunskap 

kring ämnet ätstörningar. Å andra sidan har det moderna samhället bidragit till att ätstörningar 

har ökat bland annat genom medias fokusering på det stereotypiska kropp och skönhetsideal. 

Då en individ idag är friare i sin rätt att bestämma för sig själv och sina handlingar resulterar 

detta i att individen internaliserar andra kulturers värderingar och normer. Detta kan vara en 

förklaring till varför ätstörningar på senaste tid ökat kraftigt i icke-västerländska länder som 

exempelvis Japan och Kina.  

 

Framtida forskning 

Framtida forskning behöver definitivt göras angående pojkars utvecklande av en ätstörning då 

lite vetenskaplig forskning är gjord kring just pojkar och män. I fortsatt vetenskapligt arbete 

bör kvalitativa intervjuer genomföras med individen som har någon form av ätstörning. Detta 

då tidigare forskning som genomförts nästan enbart baseras på enkäter, rapporter och 

självutvärderande tester. Tidigare forskning har till stor del fokuserats på kvinnor och vi anser 

att mer forskning behöver göras objektivt, utan att ta hänsyn till kön.   
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