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Sammanfattning 
 
Kroppsmissnöje bland kvinnor är idag vanligt, och missnöjet kan ge oanade 
konsekvenser. Missnöje med den egna kroppen kan resultera i att undvikande av 
obekväma sociala sammanhang sker. Kroppsmissnöjda försöker att klä sig i syfte av 
att dölja aspekter av sitt utseende. Undvikande och kroppsmissnöje påverkar 
individers tillfredställelse med livet i negativ. Att inte vara nöjd med sin kropp är en 
riskfaktor till ätstörning, och för återfall i ätstörning. Ätstörning är en allvarlig 
sjukdom som bland annat karakteriseras av kroppsmissnöje, undvikande och 
bristfällig motivation. Efter behandling är det vanligt med kvarstående problem som 
kroppsmissnöje. Syftet med denna uppsats var att beskriva missnöje med sin egen 
kropp och socialt undvikande hos en grupp kvinnliga patienter med kvarvarande 
ätstörningssymtom och negativ kroppsuppfattning efter ätstörningsbehandling, samt 
att utvärdera gruppinterventionen Lev med din kropp.  
Lev med din kropp är en tolv veckors gruppbehandling baserad på Acceptance and 
commitment therapy (ACT) som behandlar patienter med kroppsmissnöje. 45 
deltagare har fått svara på frågeformulär som rör kroppsmissnöje, ätstörningssymtom, 
livskvalité och undvikande före och efter intervention. Resultatet visar att majoriteten 
av deltagarna hade kvarvarande ätstörningssymtom, undvikandebeteenden, missnöje 
med sin kropp och sänkt livskvalitet vid interventionsstart. Resultaten efter 
interventionen visade en signifikant förbättring inom alla ovanstående områden. 15 av 
45 deltagare uppnådde en reliabel förbättring gällande undvikande, 17 av 45 deltagare 
rapporterade en reliabel minskning av missnöje med sin kropp och hela 27 av 45 
deltagares livskvalité förbättrades.   
 
Nyckelord: Missnöje med sin kropp, ätstörning, acceptance and commitment therapy, 
undvikande, livskvalité. 
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Abstract  
 
Body dissatisfaction among women is common today, and can cause unexpected 
consequences. It can result in that the avoidance of uncomfortable social situations 
occurs. Also these women will try to dress in order to hide aspects of their 
appearance. Avoidance and body dissatisfaction affect individual’s lives in a negative 
way. Not being satisfied with your body is furthermore a risk factor for eating 
disorders, and relapse to eating disorders. Body dissatisfaction, avoidance and lack of 
motivation are characteristics for eating disorders. After treatment, body 
dissatisfaction is often a common remaining problem. The purpose of this study was 
to describe body dissatisfaction and social avoidance within a group of female 
patients with persistent eating disorder symptoms, and evaluate the treatment Live 
with your body. 
Live with your body is a twelve-week group treatment based on Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT), and is aimed to treat patients with body dissatisfaction. 
45 participants were asked to respond to questionnaires relating to body 
dissatisfaction, eating disorder symptoms, quality of life and avoidance before and 
after the intervention. The results show that the majority of participants had remaining 
eating disorder symptoms, avoidance behaviors, and dissatisfaction with their body 
and lowered quality of life in the beginning of the intervention. The results after the 
intervention showed significant improvement in all the above areas. 15 of the 45 
participants achieved a reliable improvement regarding avoidance, 17 of the 45 
participants reported a reliable reduction of dissatisfaction with their body and a full 
27 of the 45 participants' quality of life improved. 
 
Keywords: Body dissatisfaction, Eating disorder, acceptance and commitment 
therapy, avoidance, quality of life. 
 
 

 
 
 



	  

 
 

Förkortningar 
 
 
 
 

ACT    Acceptance and commitment therapy 
AN       Anorexia Nervosa 
BED     Hetsätningsproblematik 
BN        Bulimia Nervosa 
BMI      Body Mass Index 
DSM     Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
GAF     Global Assessment of Functioning 
EDE-Q Eating Disorder Examination Questionnaire 
KBT     Kognitiv beteendeterapi 
SWLS  The Satisfaction with Life Scale 
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Inledning 
 
Människor, framförallt kvinnor, lägger en stor del av sin tid på att tänka på sin kropp. 
Dessa tankar handlar ofta om missnöje med den egna kroppen och tankar på att 
förändra den. Samtidigt pågår en samhällsdebatt mellan människor om hur 
exempelvis människokroppen ska se ut och vad hälsa är. De flesta människor som är 
missnöjda med sin kropp upplever att den är ett stort hinder som försvårar livet, 
minskar möjligheterna att leva på det sätt man vill, eller gör att man känner sig 
otillräcklig. Det är tyvärr vanligt att dessa personer undviker situationer på grund av 
sitt kroppsmissnöje, samt att de drabbas av en försämrad livskvalité överlag (DeJong 
et al., 2013). 
 
"Människor ska inte ha rätt att vara tjocka", "Det här är någonting som folk skrattar 
åt och hånar. Det är ingenting som jag tror kan vara positivt för någon" och "De här 
människorna sitter ju och trycker i sig skit. Det handlar om ett sinnessjukt frosseri av 

vidriga saker" (Expressen, 2015). 
 
Ovanstående citat är ett antal utlåtande svenska bloggerskan Katrin Zytomierska har 
gjort om personer med övervikt i massmedia. Hennes uttalanden har skapat stor debatt 
och blivit föremål för mycket kritik, men inte desto mindre speglar det en samhällelig 
syn på att övervikt är något som beror på bristande karaktär. Dessa föreställningar 
drabbar inte bara dem som lider av övervikt, utan många personer med en helt 
hälsosam vikt känner äckel och skam över att inte ha en kropp som överensstämmer 
med den samhälleliga idealbilden. Detta trots att de flesta förnuftsmässigt vet att den 
bilden är ouppnåelig för de flesta människor (Mabe, Forney & Keel, 2014). I studier 
rörande kroppsmissnöje har det framkommit att unga flickor tror att smalhet leder till 
popularitet (Stice & Shaw, 2002; Gerner & Wilson, 2005).  
 
Missnöje med den egna kroppen och försämrad livskvalité är enligt forskning (Mabe 
et al., 2014; DeJong et al., 2013) en riskfaktor till att utveckla ätstörning. Vidare är 
även vikt- och kroppsmissnöje symtom av ätstörning (Levine & Smolak, 2010). 
Ätstörning är idag ett betydande folkhälsoproblem som vanligtvis drabbar yngre 
kvinnor. Enligt en undersökning gjord 2014 av Ung röst kan var femte tjej i Sverige 
lida av ätstörning. Dessa tjejer har ofta redan innan utvecklandet av ätstörning en 
försämrad livskvalité, detta på grund av bland annat starkt kroppsmissnöje.   
 
Ätstörning är en svårbehandlad sjukdom men kognitiv beteendeterapi (KBT) har gett 
lyckade behandlingsresultat. Trots lyckade behandlingsresultat är det vanligt med 
kvarstående problematik och kroppsmissnöje är ett av dem. Lev med din kropp är en 
behandlingsintervention som utgår från självhjälpsboken Lev med din kropp (Ghaderi 
& Parling, 2009). Den bygger på Acceptance and commitment therapy (ACT). ACT 
är en utveckling av KBT och använder bland annat acceptans- och 
mindfulnesstrategier för att öka individens tankeflexibilitet och medvetenhet för egna 
beteende (Hayes, 2007). Genom att acceptera sin kropp kan personen minska risken 
för att återfalla i ätstörning. ACT är en relativt ny metod och det krävs ytterligare 
kunskap om huruvida interventionen ger lyckade behandlingsutfall. Kunskap som 
existerar är att ACT ökar livskvalitén hos ätstörningspatienter (Berman, Boutelle & 



2	  

Crow, 2009). ACT inspirerade interventionen Lev med din kropp är relevant för 
ätstörningspatienter som tidigare genomgått annan ätstörningsintervention, men 
kvarstående kroppsmissnöje. 
 
Genom att kroppsmissnöje och försämrad livskvalité bidrar till utvecklandet av 
allvarligt folkhälsoproblem, det vill säga ätstörning, är det av vikt att undersöka 
interventioner som kan minska kroppsmissnöje och öka livskvalité. Samtidigt krävs 
det ytterligare kunskaper om hur individer hanterar social påverkan om sitt yttre och 
vilka konsekvenser påverkandet för med sig.  

 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva kvinnliga ätstörningspatienters missnöje 
med den egna kroppen, och eventuella strategier för att undvika och hantera 
kroppsmissnöje, samt undersöka om en gruppbehandling med fokus på 
kroppsuppfattning förbättrar behandlingsutfallet. 
 
Specifika frågeställningar som studien syftar till att undersöka är:  
 
Hur beskriver kvinnliga deltagare som behandlats för ätstörning kvarvarande missnöje 
med sin kropp, och eventuella strategier för att undvika och hantera detta 
kroppsmissnöje i vardagen? 
 
Förändras deltagarnas ätstörningssymtom, kroppsuppfattning, undvikandebeteenden 
eller livskvalité efter deltagande i gruppbehandlingen Lev med din kropp? 
 

Bakgrund 

Missnöje med sin kropp 
	  
Missnöje med sin kropp är vanligt förekommande bland kvinnor (Pearson, Folette & 
Hayes, 2012). Kroppsmissnöje kan relateras till negativa tankar om kropp och fokus 
kan läggas på exempelvis mage, höfter och vikt, samt sin figur. Massmedia, familj 
och vänner är några sociokulturella faktorer som i allra högsta grad bistår till 
utveckling av kroppsmissnöje (Halliwell & Harvey, 2006). Det är idag vanligt att 
kvinnor pratar ”fat talk” i stora grupper, det vill säga de pratar negativt om sina 
kroppar. Termen ”fat talk” skapades år 1994 av forskare som observerade hur 
tonårsflickor diskuterade om sina kroppar. Tjejerna förödmjukade sig själva och bad 
om ursäkt för hur de såg ut. Sedan dess har det kommit flertalet studier som visar hur 
närvarande denna typ av rädsla för fett och negativt kroppssnack är för kvinnor i alla 
åldrar (Arroyo, 2015). Mabe (2014) skriver att kroppsmissnöje är en riskfaktor till 
ätstörning. Detta eftersom kroppsmissnöje är en variabel som är central vid 
utvecklandet av ätstörning (Levine & Smolak, 1996; Stice, 2001; Striegel-Moore & 
Bulik, 2007; Stice, Rodhe, Gau & Shaw, 2011; Keel, Dorer, Franko, Jackson & 
Hertzog, 2005). Människor med kroppsmissnöje kan fastna i en negativ spiral av 
beteenden som syftar till att minska kroppsmissnöje, och därigenom få en mer positiv 
självbild (Pearson, Folette & Hayes, 2012). Det kan röra sig om tvångsmässig 
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kroppsbyggande, kosmetiska ingrepp, bantning, motionerande eller andra 
viktkontollerande beteenden. Den kroppsmissnöjda är kapabel att undvika sociala 
sammanhang där man känner sig obekväm, att lägga stora ansträngningar på att klä 
sig eller på andra sätt försöka dölja aspekter av sitt utseende, eller att undvika fysisk 
beröring.  Olika strategier för att kontrollera sin kropp kan också ses som strategier att 
undvika ångest över sin kropp. Således kan exempelvis ätstörningar ses som en 
strategi att undvika kroppsmissnöje (Rodgers, Melioli, Laconi, Bui & Chabrol, 2013). 
Denna strategi fungerar dock endast kortsiktigt, om ens det. Att inte vara nöjd med sin 
kropp och sig själv kan ge konsekvenser i form av försämrad livskvalité. 
 
Livskvalité. Livstillfredställelsen kan kopplas till den subjektiva uppfattningen om 
kvalitén på ens egen existens (Post, Van Dijk, Van Asbeck & Schrijvers, 1998). 
Brülde (2003) skriver att teoretiskt kan livskvalité ses som något subjektivt där både 
positiva och negativa uppfattningar ställs i relation till psykisk och fysisk hälsa, 
förhållanden till andra och miljö samt förmåga att bestämma över sitt eget liv med 
möjligheter förverkliga egna förväntningar. Enklare uttryckt kan kanske livskvalitet 
sägas handla om det värde individen upplever att tillvaron kan ge. Det är inte är den 
objektivt mätta graden av till exempel sjukdom, sociala relationer eller olika 
situationer i livet som avgör livskvaliteten utan det är individens egen upplevelse som 
har betydelse för vad som är livskvalitet för honom/henne. Detta innebär också att en 
individ kan värdera sin livskvalitet olika under olika skeenden i livet och hur man 
värderar sin livskvalitet är avhängigt såväl tidigare erfarenheter som möjliga framtida 
förutsättningar för en förbättrad eller försämrad livskvalitet. Hälsotillståndet utifrån 
individers kroppsmissnöje bidrar till en försämrad livskvalité. Forskning har visat att 
en försämrad livskvalité kan leda till psykisk ohälsa som exempelvis ätstörning 
(DeJong et al., 2013).  
 

Ätstörningsdiagnoser och förekomst  
	  
Ätstörningar kan alltså ses som en yttersta konsekvens av missnöje med sin kropp 
(Phelps, Johnston, & Augustyniak, 1999; Polivy & Herman, 2002). Enligt en svensk 
undersökning där ca 25 000 barn deltog, varav hälften killar och hälften tjejer, 
framkom att sjutton procent av tjejerna hade haft en ätstörning under det senaste året 
(Rädda barnen, Ung röst, 2014). I statistik från år 2015 framkommer det att ca 100 
000 personer har en ätstörning i Sverige (KÄTS, 2015). 
 
Norring och Clinton (2002) skriver att uppkomst av ätstörning kan relateras till olika 
typer av faktorer, vilka är predisponerande, utlösande och vidmakthållande faktorer 
som har olika betydelse vid olika tidpunkter i livet. Predisponerande faktorer kan till 
exempel handla om händelser, kulturella värderingar, personlighetsutveckling och 
familjemönster. Utlösande faktorer är något som uppstår vid sjukdomens debut och 
som kickar igång en process som leder till ätstörning. Bantning och trauman är två 
exempel på utlösande faktorer. Vidmakthållande faktorer är biologiska och psykiska 
processer gör att personen behåller ätstörningen. Bantning är också här ett exempel, 
men här ingår även kräkning, svält, speciella matvanor och hetsätning (Norring & 
Clinton, 2002)  
 
Ätstörningar delas in i tre huvuddiagnoser: Anorexia nervosa (AN) som kännetecknas 
av en signifikant viktförlust och en stark rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock; 
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Bulimia nervosa (BN) som kännetecknas av återkommande episoder av hetsätning 
och efterföljande olämpliga beteenden i syfte att reglera sin vikt, och en övervärdering 
av kropp och vikt; och hetsätningsstörning (BED), som kännetecknas av episoder av 
hetsätning utan efterföljande kompensationsbeteenden. Utöver dessa diagnoser finns 
ett antal andra specificerade ätstörningar, som exempelvis självrensning (American 
Psychatric Association, 2013). Gemensamt för dessa olika diagnoser är att den 
drabbade har en upptagenhet kring kropp och vikt och ofta har en negativ 
kroppsuppfattning. Trots att det alltså finns en tydlig koppling mellan ätstörning och 
missnöje med sin kropp har jag inte funnit någon studie som undersöker specifikt 
vilka delar eller aspekter av kroppen patienter med ätstörning är missnöjda med. 
Begränsas missnöjet till aspekter som har att göra med vikt och figur, eller är 
missnöjet mer generellt. 

Ätstörning som social konstruktion 
	  
Ätstörning klassificeras som en psykiatrisk diagnos, och behandlas vanligtvis inom 
psykiatrin. Vid allvarliga medicinska komplikationer behandlas ätstörningar förvisso 
också inom den somatiska sjukvården. Det finns dock forskning som kritiserar den 
medicinska synen på ätstörningar, och menar att det skuldbelägger individen, och för 
bort vår uppmärksamhet från samhälleliga faktorer och betydelsen av den sociala 
kontexten (Levine & Smolak, 2010).  Trots allt är ätstörning en samhällelig sjukdom 
som framförallt uppstår i en social kontext (Levine & Smolak, 2010). Utifrån den 
utgångspunkten har det blivit allt vanligare att studera de interpersonella faktorernas 
betydelse för utvecklingen av ätstörningar.  
 
Interpersonell teori. Teorin utgår ifrån att beteende och självbild formas genom en 
ömsesidig påverkan i interaktionen människor emellan. I en interaktion betraktas 
beteenden hos individer både som ett motiv till någon annans beteende och som en 
reaktion på den andres beteende (Nevell & Sohlberg, 1999). Armelius och Armelius 
(2005) skriver att det inte bara är det yttre beteendet som påverkar samspelet mellan 
människor, utan även individernas respektive föreställningar och tolkningar av sitt 
eget och den andres beteende har betydelse för hur interaktionen upplevs och 
utvecklas. Personlighetens kärna, det vill säga självet vidmakthålls och utvecklas livet 
igenom i samspelet med andra, detta vanligtvis i syfte för att få självbilden bekräftad. 
Om den inte bekräftas, tenderar vi att förvränga situationen i relationen, så att den 
stämmer överens med den gällande självbilden. Sammanfattningsvis strävar individen 
efter att få sin självbild bekräftad, oavsett om det innebär att självbilden är positiv 
eller negativ. När självbilden bekräftats tenderar den att bli självuppfyllande och 
stabil över en längre tid (Armelius & Armelius, 2005).   
 
Sociala faktorers betydelse. En modell som belyser den sociala kontextens betydelse 
för uppkomst och vidmakthållande av ätstörningar är The Tripartite influence model. 
Via the Tripartite influence model har forskare kunna se att sociala faktorers påverkan 
är genomgående (Shroff & Thompson, 2006; Van den Berg, & Thompson, 2004; Van 
den Berg, Thompson, Brandon, & Coovert, 2002). Modellen föreslår att det existerar 
tre primära variabler som påverkar utvecklingen av kroppsideal och kroppsmissnöje 
och i vidare tur problematik med mat, dessa är media, föräldrar och kompisar. 
Forskare har använt modellen för att undersöka medias, familjs och kompisars direkta 
påverkan på kroppsideal och kroppsmissnöje (Van den Berg, & Thompson, 2004; 
Van den Berg, Thompson, Brandon, & Coovert, 2002) I en studie, där 391 kvinnor 
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deltog, utvärderades modellen och resultat visade att media, familj och kompisar 
påverkar utvecklingen av kroppsmissnöje och problematik med mat. Media och 
kompisar är variabler som påverkar mest, tätt efter kommer familj (Shroff & 
Thompson, 2006).  

Ätstörningsbehandling 
	  
Trots att det finns en samsyn omkring sociala faktorers betydelse för uppkomst och 
vidmakthållande av ätstörningar är detta i regel inte huvudfokus i behandlingen. I 
regel är ätstörningsbehandling anpassad utefter ätstörningsdiagnos. Vanligtvis arbetar 
behandlare med att normalisera ätandet, reducera restriktivt ätande och 
kompensatoriskt beteende (Svensk psykiatrisk förening, 2015). Behandlare kan 
utgöras av olika professioner, som bland annat kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter 
och sjuksköterskor. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en verkningsfull 
intervention för att behandla ätstörning, bland annat BN (Hay, Bacaltchuk, Stefano & 
Kashyap, 2009). För patienter med AN förefaller KBT vara jämförbar med andra 
psykologiska behandlingar (Svensk psykiatrisk förening, 2015). Dessvärre är risken 
för kvarstående problem och återfall i ätstörning hög. Kvarvarande missnöje med sin 
kropp efter att ätandet har normaliserats är förknippat med ökad risk för återfall i 
ätstörning (Keel et al., 2005). För att förbättra utfall efter behandling pågår forskning 
av forskare inom ätstörningsområdet som syftar till att vidareutveckla 
psykoterapeutiska interventioner för patienter med ätstörningar med bland annat 
mindfulness och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

ACT 
	  
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en relativt ny vetenskaplig baserad 
psykoterapeutisk modell som vuxit fram ur KBT. ACT riktar sig till individer med 
psykiska svårigheter och utgår från att psykisk smärta är normalt att känna, viktigt att 
känna och är något som alla varelser känner (Hayes, 2007). Det är tankarna som 
vållar smärta och kan utmynna i ett lidande. Smärta och lidande är två olika tillstånd 
som en individ inte behöver identifiera sig med. Det är av vikt att acceptera smärtan 
för att komma ifrån lidandet, detta för att kunna ta sig ur tankar och börja leva det liv 
som individen verkligen vill leva (Hayes, 2007).  Hayes (2007) skriver att 
behandlingsmetoden bygger på att det behövs medveten närvaro, acceptans och 
grundläggande värderingar för att förändra det psykiska måendet. Därför är det av 
betydelse om deltagaren har genomgått annan ätstörningsbehandling som exempelvis 
KBT. Medveten närvaro skapas genom mindfulness, vilket är en metod för att 
observera individernas egna tankar och upplevelser. Individer med psykiska 
svårigheter har en benägenhet att undvika sammanhang där individen känner sig 
obekväm och behandlingen handlar om att inte använda dessa undvikande strategier 
(Hayes, 2007).  

Självhjälpsprogrammet Lev med din kropp 
	  
Interventionen Lev med din kropp utgår från ACT-inspirerade självhjälpsboken Lev 
med din kropp som är skriven av Ata Ghaderi och Thomas Parling år 2009. Boken 
vänder sig till alla som lider av kroppsmissnöje, och är alltså inte utformad specifikt 
för personer med ätstörning. Båda författarna är dock ätstörningsforskare.  
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Vid ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro utformades därför en 
behandlingsmanual anpassad för patienter med ätstörning i samarbete med bokens 
författare. Ätstörningsenheten Eriksbergsgården är en av ett fåtal specialistkliniker på 
ätstörningar inom psykiatrin i Sverige. Enheten behandlar patienter boende i Örebro 
län med ätstörningssjukdom. Verksamheten riktar sig såväl till barn/tonåringar som 
till vuxna. Inom verksamheten arbetar en rad olika professioner. Dessa är bland annat 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer, behandlingsassistenter, 
läkare, läkarsekreterare, enhetschef, kuratorer och socionom/leg psykoterapeuter. 
Interventionen Lev med din kropp riktar sig till personer som har kvarstående 
missnöje med sin kropp efter ätstörningsbehandling, eller som inte kommer vidare i 
sin ätstörningsbehandling på grund av sitt kroppsmissnöje och vars livskvalité är 
nedsatt på grund av deras upptagenhet med vikt och kropp. Dessa personer har satt 
sina liv i ”paus” medan de utkämpar ett energikrävande, nedslående krig mot sina 
kroppar. Författarna skriver att personen inte ska försöka klämma in sig själv i 
”idealramen” utan stanna upp och bestämma sig för vad man verkligen vill. Metoden 
ska få personen att se sig själv med nya ögon, en aning mer befriad från alla tankar, 
värderingar och antaganden som hindrar den leva det liv den önskar (Ghaderi & 
Parling, 2009). Det handlar inte om att bli av med negativa tankar om kropp och vikt. 
Detta skulle enligt ACT bara vara ett nytt undvikande. Istället handlar det om att 
acceptera de tankar och känslor man har, men att inte låta dessa styra hur vi väljer att 
leva vårt liv. Missnöje med sin kropp är normativt, och de flesta människor är mer 
eller mindre missnöjda med olika aspekter av sitt utseende. Problemet uppstår, enligt 
ACT, när vi låter detta bli styrande för vårt liv, och vi handlar mer enligt vad vi vill 
slippa att känna och uppleva, än att låta oss styras av vad vi vill uppleva i vårt liv. 
Behandlingen går ut på att komma i kontakt med vad som är viktiga värden i vårt liv, 
och att agera efter dessa värden, oavsett känslor av otillräcklighet och ångest. 
 
Varje deltagare i behandlingen får ett exemplar av boken Lev med din kropp (Ghaderi 
& Parling, 2009), samt ett informationsblad där det framkommer vilka delar som ska 
beröras vid respektive grupptillfälle. Intentionen med boken och informationsbladet är 
att göra det lättare att följa upp hemuppgifterna från session till session, samt att 
underlätta för deltagarna att kunna fullfölja hemuppgifterna även om de missar 
sessioner.  

Tidigare forskning 
 
Syftet med aktuell studie är att beskriva kvinnliga ätstörningspatienters missnöje med 
den egna kroppen, samt undersöka om en gruppbehandling med fokus på 
kroppsuppfattning förbättrar behandlingsutfallet. Tyvärr återfanns inga studier som 
beskriver ätstörningspatienter kvarvarande missnöje med den egna kroppen. Istället 
valdes en internationell metaanalys för att visa sociala faktorers påverkan på 
kroppsmissnöje, samt kroppsmissnöjets betydelse för utvecklandet av ätstörning.  
Då aktuell studie utvärderar ACT-inspirerade interventionen Lev med din kropp 
eftersöktes studier som redan utvärderat interventionen. Detta för att kunna jämföra 
resultat från denna studies utfall jämfört med tidigare forsknings interventionsutfall. 
Fyra internationella studier valdes som utvärderade interventionen ACT som 
ätstörningsbehandling.   
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Kroppsmissnöje och ätstörning 
	  
Missnöje med sin kropp har studerats utifrån sociokulturella faktorers inverkan. 
Flertalet studier har visat att massmedia är en sociokulturell riskfaktor till att individer 
utvecklar missnöje med sin kropp (Grabe, Ward & Hyde, 2008; Mabe et al., 2014; 
Kim & Chock, 2015; Cohen & Blaszczynski, 2015).  Det existerar en intressant studie 
som är en metaanalys innehållande 77 studier (experimentella studier med 
effektstorlek på 43 % och korrelations studier med effektstorlek på 57 %). Den 
rapporterar att flertalet studier i metaanalysen visar på att det existerar en koppling 
mellan media, kroppsmissnöje och ätstörning hos kvinnor (Grabe et al., 2008). 
Resultat från metaanalysen visar att smala kroppsideal i massmedia är länkat till 
problematisk kroppsuppfattning hos kvinnor, samt att smala kroppsideal i media är 
sammankopplat med höga värden av kroppsmissnöje. Intressant var att denna relation 
mellan smala kroppsideal och kroppsmissnöje var starkare på 2000-talet jämfört med 
1990-talet.  
Vidare förekom det åtta studier i metaanalysen som visade på positiv effekt av 
massmedia, i hälften av dessa visade det sig att kvinnorna som uttalande dessa 
positiva effekter var själv nöjda med sin kropp eller åt restriktivt. Avslutningsvis 
påtalar studien medias roll i utvecklingen av individers egen uppfattning av sin kropp 
(Grabe et al., 2008).  

ACT som ätstörningsbehandling 
	  
Under denna rubrik kommer fyra internationella studier som undersökt interventionen 
ACT för personer med ätstörning att presenteras. Samtliga studier har endast 
undersökt kvinnliga ätstörningspatienter.  
 
ACT är en terapiform som lyfter fram livsvärderingar, samt hjälper personer göra det 
som fungerar oavsett kritiska tankar. Formen lär personer använda mindfulness för att 
kunna uppleva livet fullt ut (Ghaderi & Parling, 2009).  
I en amerikansk studie undersöks skillnader mellan ACT och KBT i behandling för 
patienter med ätstörning och komorbid störning (Juarascio, Forman & Herbert, 2010).  
Ätstörningspatienter uppfyller ofta kriterier för andra psykiatriska diagnoser. 
Förstämnings- och ångestsyndrom är exempel på komorbida störningar som är 
överrepresenterade och särskilt vanliga hos denna patientgrupp. Genom att dela upp 
140 kvinnor med olika ätstörningsdiagnoser i olika behandlingsgrupper, där en grupp 
fick sedvanlig ätstörningsbehandling plus inslag av ACT och den andra gruppen fick 
endast sedvanlig ätstörningsbehandling. Den sedvanliga behandlingen omfattade 
mestadels inslag av KBT och fokus lades på att normalisera ätandet, sluta äta 
restriktivt och komma över kompensatoriskt beteende. Utöver det fick den första 
gruppen arbeta utefter två ACT-böcker som fokuserade på acceptans, vilja, 
mindfulness och värdering. Resultat visade att ACT (d = 1,89) visade sig vara mer 
verkningsfull än KBT (d = 0,48) till att minska ätstörningssymtom. 38 % av den 
första gruppen med inslag av ACT hade förbättrats tydligt, medan endast 17 % hade 
förbättrats tydligt i gruppen som inte innehöll ACT.  
Forskarna menar att personer med ätstörning har ett högt undvikande, dåligt 
medvetande och bristfällig motivation, vilket ACT lägger stor fokus på (Juarasico, 
Forman & Herbert, 2010). 
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Utöver det har forskning visat att ACT fungerar på olika typer av diagnoser. I en 
studie (Hill, Masuda, Melcher, Morgan & Twohig, 2014) gjord i USA 2014 har två 
kvinnor med hetsätningsproblematik (BED) studerats under tio veckor. Under dessa 
tio veckor har kvinnorna haft tio sessioner med ACT med mestadels innehållande 
mindfulness. Via enkäter och intervjuer framkommer det att en av dessa två kvinnor 
inte uppfyllde BED efter behandlingen, samt inte heller på uppföljningen. Den andra 
deltagaren uppfyllde inte BED vid ettårs uppföljningen. Behandlingsresultat visade 
även att kvinnornas kroppsmissnöje minskade. En av de två deltagarna rapporterade 
att hon tyckte tio sessioner var för lite eftersom hon tyckte det var försent att hon 
började förstå behandlingsupplägget efter åtta eller nio sessioner.  
 
Interventionen ACT har även varit framgångsrik i familjebehandling. I en amerikansk 
studie (Timko, Zucker, Herbert, Rodrigue & Merwin, 2015) från 2015 deltog 22 
familjer, innehållande en familj och en ungdom med AN, i en ACT-baserad 
familjebehandling med goda resultat. Nästan hälften av ungdomarna (48,0%) 
uppfyllde kriterierna för full remission (symtomfri) i slutet av behandlingen, 29,8% 
uppfyllde för partiell remission (delvis symtomfri), och 21,3% förbättrades inte. 
Totalt skedde en signifikant minskning av ätstörningssymptom och ungdomarna 
nådde förväntad kroppsvikt. Behandlingen resulterade i förbättringar i psykologisk 
acceptans för både föräldrar och ungdomar. Forskarna studerade även bortfall, det vill 
säga orsaker till varför deltagare inte fullföljde interventionen. Ett antal familjer 
lämnade behandlingen i förtid, främst på grund av ett behov av remiss till en högre 
nivå av vård och avsaknad av information angående ACT-interventionen, eller av skäl 
som inte är relaterade till behandlingen. Forskarna kom fram till att information om 
interventionen för familj och ungdom är nödvändigt för att undvika bortfall (Timko et 
al., 2015). 
 
Berman, Boutelle och Crow (2009) har i en fallstudie utvärderat ACT som 
intervention för patienter med kronisk AN. I undersökningen deltog tre kvinnliga 
patienter i vuxen ålder som tidigare genomgått långvarig ätstörningsbehandling. 
Interventionen bestod av 17 till 19 sessioner innehållande individuella sessioner och 
några familjesessioner. Två av tre deltagare förbättrades avsevärt, och den tredje 
förbättrades blygsamt. Resultat visar att livskvalitén hos deltagarna ökades signifikant 
efter interventionen(Berman, Boutelle & Crow, 2009).  
 
Avslutningsvis menar forskare att det krävs mer forskning om ACT som 
behandlingsintervention för personer med ätstörning (Berman, Boutelle & Crow, 
2009 ; Juarasico, Forman & Herbert, 2010; Hill, Masuda, Melcher, Morgan & 
Twohig, 2014; Timko et al., 2015).  

Metod 
 
En kvantitativ ansats har valts utifrån studiens syfte, att beskriva kroppsmissnöje och 
undvikande hos patientgruppen, och att utvärdera interventionen Lev med din kropp. 
Ansatsen valdes då aktuell studie baseras på redan insamlad data inom ramen för en 
randomiserad kontrollerad (RCT) behandlingsstudie, där hälften av deltagarna i 
behandlingsinterventionen Lev med din kropp lottades till ACT-grupp, och hälften 
fick TAU (treatment as usual). Denna studie har pågått sedan 2010 på 
ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro, och inom ramen för den studien har 
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deltagarna i båda grupperna fått fylla i ett antal väl validerade formulär före och efter 
interventionen, samt följts upp under två års tid. Dessa data kommer att presenteras 
inom ramen för en doktorsavhandling.  Men, i samband med gruppbehandlingen har 
deltagarna i ACT-gruppen också fyllt i ett antal formulär som ingår i självhjälpsboken 
Lev med din kropp (Ghaderi & Parling, 2009). Dessa har således inte fyllts i av TAU-
gruppen, och dessa formulär har valts ut mer utifrån ett utvärderingsperspektiv än 
utifrån sina psykometriska kvalitéer. Eftersom boken inte handlar om ätstörningar 
ingår inget ätstörningsformulär bland dessa. I föreliggande studie undersöker jag 
alltså ACT-deltagarnas skattningar på tre av de utvärderingsformulär som finns med i 
boken Lev med din kropp (Ghaderi & Parling, 2009) (Se Bilaga 1). För att också få 
med en skattning av ätstörningsproblematik inkluderade jag även ett 
ätstörningsformulär som ingår i den större RCT-studien. 

Urval och deltagare 
	  
Som ovan nämnt har data tagits från en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie. 
Inklusionskriterierna i den randomiserade kontrollerande studien för deltagarna i 
behandlingen var att vara patient på ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro 
och att ha ett Body Mass Index (BMI) över 17,5. BMI under 18,5: Undervikt, 18,5-
25: Normalvikt, 25,1-30: Övervikt och ett BMI över 30: Fetma. Deltagarna ska även 
ha deltagit i inledande ätstörningsbehandling, samt ha ett Global Assessment of 
Functioning (GAF) över 45. GAF-skalan syftar till att bedöma en persons 
funktionsförmåga socialt, psykologisk och yrkesmässigt på en 100-gradig, 
endimensionell skala. Således består urvalet av ett sannolikhetsurval eftersom att 
urvalet valts ut på slumpmässiga grunder där varje individ i populationen 
ätstörningspatienter har samma chans att komma med urvalet (Bryman, 2011). I 
kommande studie deltog endast de som fullföljde behandlingen Lev med din kropp 
och svarat på de behandlingsformulär som beskrivs under rubriken instrument. 52 
deltagare påbörjade interventionen, och av dem avbröt 7 interventionen efter mindre 
än hälften av sessionerna. Dessa deltagare fyllde inte i skattningarna vid slutet av 
interventionen och exkluderades därför ur studien. Deltagarna som inkluderades i 
denna studie var såldes 45 kvinnor mellan åldrarna 18 till 47 (m=27) år. Övrig 
information om och beskrivning av deltagarna återfinns i resultatet.  

Lev med din kropp 
	  
Nedan följer en sammanfattning av innehållet i interventionen Lev med din kropp 
(Ghaderi & Parling, 2009). 
 
Under session ett och två får deltagarna definiera hur man vill rikta sitt liv. Med det 
ingår kartläggning av hinder för att leva det liv man vill, samt sker en introduktion till 
undvikande och kontrollbeteenden. Session tre och fyra får deltagarna återupptäcka 
kroppen med öppna sinnen, samt släppa föreställningar och idéer som hindrat från att 
leva med kroppen. Fortsatt arbete med undvikande och kontroll, dess konsekvenser. 
Under session fem och sex får deltagarna arbeta med självkänsla och 
kroppsuppfattning och att motverka obalans mellan utseendet och andra delar av 
självbilden. Session sju och åtta får deltagarna arbeta med tankfällor och att kartlägga 
inre dialog. Under session nio får deltagarna arbeta med villighet och acceptans och 
att kartlägga om det finns det saker man kan förändra eller acceptera. Session tio och 
elva får deltagarna arbeta med att ta hand om sin kropp, att uppskatta och utveckla 
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den för att utveckla ett fullvärdigt liv. Sista sessionen, session tolv får deltagarna 
arbeta med att prioritera och planera, hur de skall arbeta vidare. Arbete med att notera 
utveckling och framsteg, samt att förebygga bakslag.  
Avslutningsvis var övningar i mindfulness genomgående genom hela interventionen. 
Inför varje gruppträff fick deltagarna till uppgift att genomföra en mindfulnessövning. 
Vid gruppträffarna fick deltagarna diskutera vilka tankar som uppkom vid 
genomförandet av övningen. Mindfulnessövningarna gick att komma åt via 
www.nok.se/levmeddinkropp.  
	  

Instrument 
 
Eating Disorder Examination Questionnaire - EDE-Q.  EDE-Q är ett väl validerat 
självskattningsformulär på 36 frågor som används för att mäta ätstörningar (Fairburn 
& Beglin, 1994). Den består av fyra delskalor (samt en totalskala) som ger kliniskt 
relevant information om olika aspekter av ätstörningar. De fyra delskalorna är: 
Återhållsamhet, som ger ett mått på restriktivt ätande när det gäller näringsinnehåll 
och mängd. Frågorna handlar exempelvis om i vilken utsträckning patienten undviker 
mat med högt kaloriinnehåll, eller om patienten avstått från ätande under långa 
perioder i försök att påverka sin vikt eller figur. Ätbekymmer är den andra av 
delskalorna och handlar om upptagenhet av tankar kring ätande och mat, samt 
skuldkänslor och/eller ångest efter att ha ätit. Figurbekymmer mäter i sin tur 
patientens tankar om och missnöje med sin figur. Frågorna handlar till exempel om 
hur ofta patienten känner sig tjock och hur ofta hon/han känner sig orolig för att gå 
upp i vikt. Viktbekymmer är den sista av delskalorna och ställer frågor kring 
upptagenhet av sin vikt, det vill säga hur den egna vikten påverkar synen på sig själv, 
hur ofta man har önskningar kring att gå ned i vikt etc. Förutom de fyra delskalorna 
finns även en totalskala och poängen på totalskalan ger en samlad indikation kring 
ätstörningens svårighetsgrad. Cronbach alpha koefficienten för EDE-Qs delskalor har 
i studier legat mellan 0.78–0.93, vilket betyder att frågorna inom varje delskala mäter 
samma sak.   
Varje subskala ger ett värde mellan 0-6, där högre värden indikerar ett mer 
problematisk förhållningssätt. I en svensk normalpopulation var det genomsnittliga 
värdet för vuxna kvinnor 1,56 (sd 1,27) på totalskalan, medan motsvarande värde för 
en grupp med ätstörning var 4,06 (sd 1,20) (Welsh, Birgegård, Parling & Ghaderi, 
2011). Värden under 2,7 på totalskalan har betraktats som cut-off, det vill säga 
gränsvärde för när en person med ätstörning kan anses vara i remission.   
Motsvarande värde signifikant förbättring på subskalorna har beräknats till 2,6 
(återhållsamhet), 2,2 (ätbekymmer), 2,9 (viktbekymmer) och 3,4 (figurbekymmer) 
(Ekeroth & Birgegård, 2014). En individ betraktades som reliabelt förbättrad om 
skattningen hade förändrats i positiv riktning med minst 2,8 poäng (återhållsamhet 
och ätbekymmer), 2,4 (viktbekymmer), 2,1 (figurbekymmer) och 2,1 poäng 
(totalskalan).   
 
The Satisfaction with Life Scale - SWLS. SWLS är ett självskattningsformulär som 
ingår i självhjälpsboken Lev med din kropp (Ghaderi & Parling, 2009). Formuläret 
består av fem påståenden som mäter livskvalité och bygger på en sju-gradig skala, där 
ett stämmer mycket dåligt och sju stämmer mycket bra (Diener, Emmons, Larsen, & 
Griffin, 1985). Dessa påståenden är: i de flesta avseende ligger mitt liv nära mina 
ideala liv, mina livsvillkor är utmärkta, jag är tillfredsställd med mitt liv, hitintills har 
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jag fått de viktiga saker jag vill ha i livet, om jag fick leva om mitt liv skulle jag i stort 
sett inte ändra på någonting alls. Siffrorna räknas ihop och högre poäng visar på större 
livskvalité. Poäng på 20 betraktas som gränsvärdet för en acceptabel livskvalitet 
(Diener, 2006). SWLS har visat goda psykometriska egenskaper, och Chronbachs 
alpha har i olika studier varierat mellan .82-.85. En individ betraktades som reliabelt 
förbättrad om skattningen hade förändrats i positiv riktning med minst sex poäng. 
 
Missnöje med kropp (Ghaderi & Parling, 2009). Missnöje med kropp är ett 
självskattningsformulär som ingår i boken Lev med din kropp och som består av en 
lista av 20 olika kroppsdelar eller områden på kroppen. För varje område skattar 
deltagarna på en niogradig skala hur nöjd/missnöjd hen är, där 1=mycket nöjd och 
9=mycket missnöjd.  
Chronbachs alpha för den totala skalan var .92. Denna skala är inte validerad i 
tidigare forskning. En faktoranalys har genomförts för att undersöka bakomliggande 
samband mellan variablerna. Faktoranalysen visade på tre underliggande faktorer som 
tillsammans svarade för 61 % av variansen. Således skapade tre subskalor, 
ätstörningsrelaterat missnöje (8 variabler, alphavärde .92), längd (1 variabel) och 
övrigt missnöje (11 variabler, alphavärde .88). Då variabeln ”längd” hade låg 
korrelation med samtliga andra variabler exkluderades den, vilket alltså resulterade i 
en skala med två subskalor. Ett värde över 40 på ätstörningsrelaterat missnöje 
betraktades som ett kliniskt värde det vill säga ett värde på hur många som befinner 
sig i sjukdomstillstånd. Motsvarande gräns för längd var 7, och för övrigt missnöje 
55. En individ betraktades som reliabelt förbättrad om skattningen hade förändrats i 
positiv riktning med minst 11 poäng för viktrelaterat missnöje, och 9 poäng för övrigt 
missnöje. 
 
Undvikande (Ghaderi & Parling, 2009). Undvikande är ett självskattningsformulär 
som ingår i boken Lev med din kropp. Formuläret är utvecklat för att mäta olika 
undvikandebeteenden hos personer med negativ kroppsuppfattning, såsom 
undvikande av vissa kläder eller att handla kläder, vissa sociala sammanhang eller 
fysisk intimitet. Instrumentet innehåller 13 olika påståenden som besvaras på en 
sexgradig skala från 0-5, där 1=inte alls och 5=alltid. En deltagare som svarat ”aldrig” 
eller ”sällan” på samtliga påståenden kan alltså ha upp till 26 poäng, och därför sattes 
gränsen för ett kliniskt värde till över 26 poäng. Formuläret är inte validerat. 
Chronbachs alpha i detta sample var .78.  

Dataanlays 
 
Data analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS (Service Product for 
Statistical Solution). Analyser av medelvärdesskillnader gjordes med parat T-test, 
samt har inomgruppseffekter räknats ut med Cohens d. 
 
I bedömningen av effekternas storlek beräknades Cohens d. Cohens d beräknades 
genom att medelvärdesskillnaden mellan före och eftermätningen dividerades med 
den polade standardavvikelsen. Måttet används som ett sätt att uttrycka effekten av en 
intervention eller storleken på en förändring. Effektmåttet är inte beroende av 
storleken på de studerade grupperna utan är ett direkt uttryck för skillnaden mellan 
medelvärdena. 
Gällande effektstorlekar motsvarar d > 0.20 liten effekt, d > 0.50 medelstor effekt och 
d > 0.80 stor effekt. 
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Parat T-test genomfördes för att räkna ut medelvärdet och standard avvikelsen, samt 
för att se om variablerna före och efter har någon signifikant verkan. Det är angeläget 
att undvika att på felaktiga grunder förkasta en hypotes om att skillnader föreligger 
(typ-II fel) när det faktiskt gör det, likväl som att undvika att påstå att det finns en 
skillnad som faktiskt inte föreligger (typ-1 fel). Utfallet bedömdes signifikant om 
p<.05. Därmed existerar 95 % sannolikhet att det som påvisats stämmer och det 
existerar en risk på 5 % att det som påvisats i studien inte stämmer på en större grupp 
med liknande försöksobjekt (typ- I fel). 
 
Slutligen beräknades Relible Change Index (RCI) för de olika utfallsmåtten. RCI är 
ett mått som avser att mäta om den förändring som skett för en enskild individ under 
behandlingen är en reliabel förändring. RCI beräknades med formeln RCI = x2-
x1/Standardavvikelsen av skillnaden (Sdiff) (Jacobsson& Truaux, 1991; Wise, 2004). 
Sdiff är ett mått på fördelningen av förändringspoäng som kunde väntas även om 
ingen förändring har skett. Patientens förändringspoäng divideras alltså med Sdiff. 
Om förändringen är större än 1,96 (vilket motsvarar ett 95 % konfidensintervall) 
anses den reliabel.  
 

Litteratursökning  
 
Insamling av tidigare forskning har skett via litteratursökning i Summon, samt 
ämnesdatabaserna Social Services Abstracts och PsykINFO. Sökorden utgjordes av 
”acceptance and commitment therapy”, ”eating disorder”, ”body image”, ”body 
dissturbance”, ”quality of life” och ”avoidance”. Av relevans återfanns ca 36 
vetenskapligt granskade artiklar i PsykINFO rörande ätstörning och ACT. Av dessa 
36 var det bara en artikel som återfanns både i PsykINFO och Social Services 
Abstracts. Vid sortering efter år och mest citerat återstod valdes 4 relevanta artiklar 
om ACT som intervention för ätstörningspatienter ut. En av dessa artiklar innehöll en 
större undersökningspopulation jämfört med övriga. Övriga artiklar hade få deltagare, 
vilket kan ifrågasätta artiklarnas kvalité.  
Övriga artiklar valdes utifrån vad som framkom i ordvalssökning i ämnesdatabaserna. 
Med hjälp av sökordet ”eating disorders” kunde icke relevanta artiklar exkluderas. 
Övrig relevant litteratur återfanns på universitetsbiliotket på Örebro Universitet. 
 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Studien eftersträvar både en hög validitet och reliabilitet. Validitet har att göra med 
om studien mäter vad den avser att mäta. För att öka transparensen har enkäter som 
deltagarna fyllt i bifogas som bilagor. Detta medverkar till att läsare ges möjlighet att 
kontrollera om författare verkligen undersökt det som skulle undersökas. Bryman 
(2011) beskriver validiteten som en sorts giltighet gällande den metod som forskaren 
valt att använda i sin undersökning. Validiteten stärks även genom att använda redan 
beprövade instrument som EDE-Q och SWLS. Instrumenten missnöje med kropp och 
undvikande är inte beprövade, vilket gör att validiteten sänks något. Hög validitet 
förutsätter hög reliabilitet. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och om 
studien skulle kunna göras om med ungefär samma resultat. För att öka reliabilitet 
och underlätta en replikering har tillvägagångssättet i föreliggande studie utförligt 
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beskrivits. Datamaterialet har behandlats av både författare och handledare för att 
undvika felläsningar och missförstånd. Vidare har intern reliabilitet räknas ut för att 
stärka studiens tillförlitlighet. Det är ett mått som mäter samstämmighet i utfallet 
mellan olika delar av en enkät, i detta fall instrument. Det räknas ut med hjälp av 
Cronbach alpha, vilket har gjorts för de två instrument som inte tidigare är validerade. 
En faktoranalys har också genomförts för formuläret ”missnöje med kroppsdelar” för 
att undersöka underliggande samband. När det gäller att fastställa en klinisk cut-off, 
det vill säga gränsvärde, för de två instrument som inte är vetenskapligt validerade har 
detta skett utifrån en klinisk bedömning. För formuläret missnöje med kroppen 
bedömdes patienterna ha kliniskt relevant kroppsmissnöje om de genomsnittligt 
skattade högre än 5 på den 9-gradiga skalan. För formuläret undvikande bedömdes ett 
kliniskt relevant undvikande föreligga om deltagaren genomsnittligt skattade över 2 
(vilket motsvarar svarsalternativet ”ibland”). 
När det kommer till generaliserbarheten går det möjligtvis enbart att generalisera 
studiens resultat till en jämförbar population (Bryman, 2011), det vill säga kvinnliga 
ätstörningspatienter. I denna studie bestod populationen av en grupp patienter som var 
i behandling för en klinisk ätstörning, men som redan hade behandlats för sina mer 
specifika ätstörningssymtom, och som vid interventionsstart hade en varierande grad 
av kvarvarande ätstörningssymtom. Detta minskar generaliserbarheten till andra 
ätstörningspopulationer. Men populationen kan inte heller jämföras med en 
normalpopulation, eftersom gruppen hade betydligt mer ätstörningssymtom än en 
svensk normalgrupp (Welsh, Birgegård, Parling & Ghaderi, 2011).  
Frånvaron av en kontrollgrupp är en ytterligare begränsning. Det kan inte uteslutas att 
eventuella förbättringar efter interventionen kan vara en fördröjd effekt av den 
tidigare ätstörningsbehandlingen.  

Etiska överväganden 
	  
Som tidigare nämnts är denna studies material utvunnen från en randomiserad 
kontrollerad behandlingsstudie (Diarienumret 2009/294/1) som är etikprövad och 
godkänd. Således är allt material godkänt att använda i forskningssyfte, vilket även 
deltagarna har blivit informerade om. Deltagarna har även innan insamlingen blivit 
informerade om vetenskapliga rådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2012) som 
säger bland annat att deltagarna bör informeras om samtyckeskravet som handlar om 
att deltagaren deltar frivilligt och får närsomhelst avbryta sitt deltagande. De har även 
blivit informerade om konfidentialitetskravet som säger att all information ska 
behandlas med konfidentialitet och personuppgifter ska skyddas. Vidare är det även 
viktigt att informera om studiens syfte och att berätta att deltagaren får ta del av 
material, vilket tillhör informationskravet. Som ovan nämn har forskarna berättat om 
att studien kommer att användas i forskningssyfte, vilket bygger på nyttjandekravet.  
 

Resultat 
 
Nedan kommer resultat från aktuell studie att presenteras. I inledningen beskrivs 
deltagarna i interventionen Lev med din kropp. Därefter presenteras på individnivå 
hur många deltagare som uppnådde klinisk gräns, det vill säga hur många som 
befinner sig i ett sjukdomstillstånd, vid interventionsstart och interventionsslut, samt 
presenteras resultat på hur många deltagare som förbättrades efter interventionen (se 
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Tabell 1). Nedan återfinns även beskrivning av deltagarnas kroppsmissnöje och 
undvikandestrategier före interventionsstart. Avslutningsvis presenteras 
interventionens behandlingsutfall på gruppnivå när det kommer till 
ätstörningssymtom, kroppsuppfattning, undvikandebeteenden och livskvalité (se 
Tabell 2).  

Beskrivning av deltagarna 
	  
Deltagarna var 45 kvinnor i åldrarna 18-47 år (M=27) som var aktuella för behandling 
vid ätstörningsenheten Eriksbergsgården i Örebro. Interventionen Lev med din kropp 
erbjöds till patienter som hade ett förbättrat ätande, men som upplevde att deras 
negativa kroppsuppfattning hindrade dem från att komma vidare i sin behandling. Tre 
av patienterna hade ännu inte påbörjat behandling vid interventionsstart, utan hade 
nyligen avslutat ätstörningsbedömning. Dessa var samtliga patienter som tidigare gått 
i behandling, och nu sökt behandling på nytt på grund av återfall i ätstörning. 
Resterande patienter hade en behandlingstid som varierade mellan 1 och 63 månader, 
med ett medel på 17 månader. 
 
Deltagarna behandlades för följande diagnoser: AN eller atypisk AN (n=20), BN eller 
subklinisk BN (n= 11), hetsätningsstörning (n=5), självrensning (n=5) och annan 
(n=4). Detta innebär att patientens symtom inte överensstämmer med någon av de 
specificerade diagnosgrupperna, vilket i dessa fall innefattade patienter som växlade 
mellan en restriktiv och bulimisk problematik. Patienternas symtom kan förstås 
förändras eller upphöra under behandlingens gång, men för att förändra eller ta bort 
en diagnos krävs en tids utan samtliga ätstörningssymtom för respektive diagnos. 
Flera av patienterna i studien uppfyllde därför inte vid interventionsstart samtliga 
kriterier för sin aktuella diagnos, utan var i partiell remission (delvis symtomfri). 
Exempelvis hade några patienter med AN-diagnos nyligen uppnått normalvikt, men 
hade kvar sin diagnos då förändringen ännu inte var stabil. Flera patienter med BN 
hade också upphört med eller hade en lägre frekvens av hetsätningar och/eller 
självrensning, men hade kvar sin diagnos då förändringen ännu inte hade varit stabil i 
tre månader.  
 
Patienternas BMI varierade mellan 16,7 och 48,5. 5 av patienterna var underviktiga (< 
18,5), 29 hade en hälsosam vikt (18,5-25), 7 hade en övervikt (25,1-30) och 3 hade 
obesitas, det vill säga fetma (>30,1).  
 
Deltagarna som fullföljde hela interventionen genomgick tolv sessioner som alla 
varade i två timmar. Medelvärdet på antal sessioner var nio.  
 
 

Förekomst av kliniska symtom vid interventionsstart och avslut och antal 
förbättrade 
 
Att undersöka medelvärdesskillnader avseende relevanta utfallsmått före och efter en 
intervention ger viktig och intressant information på gruppnivå, men ger ingen 
information om utfallet för den enskilda patienten. Det riskeras även att påverkas av 
”golveffekter”, det vill säga att somliga deltagare redan är symtomfria vid 
interventionsstart, och därför inte har utrymme för någon förbättring. 
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Därför ville jag undersöka förekomst av olika symtom vid interventionsstart och 
interventionsslut. Det vill säga hur många som uppfyllde den kliniska gränsen för 
symtom för de olika instrumenten. Tabell 1 visar antal och andel patienter med 
kliniska värden vid interventionsstart och interventionsslut. Som framgår av tabellen 
hade nästan samtliga kliniska värden på ätstörningsrelaterat missnöje, följt av 
figurbekymmer, livskvalitet och EDE-Q totalt. Ungefär hälften hade kliniska värden 
på ätbekymmer, medan färre än hälften hade kliniska värden på de resterande 
utfallsmåtten. 
 
Tabellen visar också andel patienter som uppnådde en reliabel förbättring mätt med 
RCI. Som framgår av tabellen uppnådde flest patienter en förbättring gällande 
livskvalitet och undvikande, medan något färre blev reliabelt förbättrade avseende 
missnöje med kroppsdelar. Endast tre deltagare var reliabelt förbättrade mätt med 
EDE-Q totalt, flest på subskalan figurbekymmer där sex deltagare blev reliabelt 
förbättrade, och minst på ätbekymmer där endast en blev reliabelt förbättrad.  
 
Tabell 1. Antal (andel) deltagare med kliniskt värde på respektive utfallsmått före och 
efter intervention, samt antal (andel) deltagare reliabelt förbättrande efter 
intervention. 
 
Instrument Före Efter  
 Normal 

värde 
Kliniskt 
värde 

Normal 
värde 

Klinisk
t värde 

RCI 

EDE-Q Total  17(37) 28(62) 24(54) 20(45) 3(7)  
Återhållsamhet  28(62) 17(37) 35(77) 10(22 ) 3(7) 
Ätbekymmer  22(48) 23(51) 30(66) 15(33) 1(2)  
Viktbekymmer 26(57) 19(42) 27(61) 17(39) 5(11)  
Figurbekymmer  8(17) 37(82) 20(45) 24(54) 6(14)  
Missnöje med kroppen-ätstörningsrelaterat 3(7) 39(93) 9(22) 32(78) 10(26) 
Missnöje med kroppen – övrigt  24(56) 19(44) 23(56) 18(44) 10(26) 
Undvikande  12(30) 28(70) 24(57) 18(43) 12(32) 
SWLS  14(31) 28(62) 23(53) 20(46) 12(30)  

 

Beskrivning av deltagarnas missnöje med kropp och sociala undvikande 
före intervention 
 
Instrumentet ”missnöje med kropp” mätte vilka kropps delar deltagarna var mer eller 
mindre missnöjda med. Deltagarna var mest missnöjd med sina lår (84 %) vid 
interventionsstart, endast två deltagare (5 %) var nöjda. Deltagarna skattade även högt 
när det kom till missnöje med sin mage, hela 80 % av deltagarna var missnöjda, och 
fyra (9 %) nöjda. Tre (7 %) var nöjda med sin vikt, medan över hälften (70 %) var 
missnöjda med vikten. 
Deltagarna var mest nöjda med sina ögon (67 %), öron (58 %) och hår (56 %).  
 
Deltagare gjorde en del undvikanden i det vardagliga livet, vilket noterades i 
instrumentet undvikande. De vanligaste sociala undvikanden som rapporterades var 
att undvika en viss typ av kläder. Över hälften av deltagarna rapporterade att de ofta 
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eller mycket ofta bar mörkt färgade kläder (54 %), säckiga kläder (37 %) eller kläder 
som avleder uppmärksamhet från vikten, eller som inte är avslöjande (32 %). Nästan 
tre av tio (29 %) rapporterade att de ofta eller mycket ofta undviker att gå ut i 
sällskapslivet om de man är med förväntas komma att tala om vikt. Nästan var fjärde 
(22 %) undviker ofta eller mycket ofta fysisk intimitet.  
Däremot rapporterade endast en person (2 %) att hon ofta eller mycket ofta undviker 
sociala sammanhang där de andra är smalare än hon, och endast fyra personer (10 %) 
undviker ofta eller mycket ofta sociala sammanhang som involverar att äta.  
 

Behandlingsutfall på gruppnivå 
	  
Sett till gruppnivå förbättrades deltagarna signifikant avseende EDE-Q total, och 
subskalorna figurbekymmer, viktbekymmer och ätbekymmer. Subskalan 
återhållsamhet uppnådde inte en signifikant förbättring. Subskalan figurbekymmer 
uppvisade måttlig effektstorlek, medan övriga variabler uppvisade låg effekt.   
 
Totalformuläret Missnöje med kropp, ätstörningsrelaterat kroppsmissnöje och övrigt 
kroppsmissnöje uppvisade signifikanta resultat, det vill säga en signifikant förbättring 
hos deltagarna efter interventionen. Effektstorleken för samtliga variabler var låg. 
 
Tabell 2. Medelvärde (sd) för samtliga utfallsmått före och efter intervention, samt p-
värde och effektstorlek för förändringen. 
 

*Skillnaden är signifikant 
 
Avseende variabeln undvikande förbättrades deltagarna signifikant. Gällande 
effektstorleken låg värdet, 0,49, på gränsen för att uppvisa måttlig effekt, men 
effekten räknades som låg då Cohens d inte var över 0.50 för variabeln.  
 
Gällande SWLS, som mäter livskvalité, förbättrades deltagarna signifikant.  
Effektstorlek för SWLS uppvisade måttlig effekt.  
 
 
 

Instrument Före Efter P-värde Cohens ´d 
SWLS n=40 17,25(6,33) 

 
20,80(5,60) ,000* 0,60 

Undvikande n=38 29,50(8,84) 
 

24,79(10,45) ,000* 0,49 

Missnöje med kropp total 
n=38 

58,15(11.75) 
 

52,98(14,50) ,002* 0.39 

Missnöje med kroppen – 
ätstörningsrelaterat n=38 

57,84(12,58) 51,87(14,33) ,002* 0.44 

Missnöje med kroppen – 
övrigt n=39 

53,54(16,44) 50,05(16,16) ,038* 0.21 

EDE-Q global n=44 3,04 (1,20) 2,53(1,25) ,004* 0.42 
Återhållsamhet n=45 2,18(1,59) 1,86(1,43) ,187 0,13 
Ätbekymmer n=45 2,39(1,31) 1,87(1,12) ,011* 0,43 
Viktbeskrymmer n=44 3,10(1,45) 2,67(1,55) ,025* 0,30 
Figurbeskymmer n=44 4,49(1,19) 3,69(1,57) ,000* 0,58 
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Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva missnöje med kroppen och socialt 
undvikande, och att undersöka om gruppbehandlingen Lev med din kropp förbättrade 
behandlingsutfallet för en grupp patienter med kvarvarande ätstörningssymtom, 
försämrad livskvalité och negativ kroppsuppfattning efter ätstörningsbehandling.  
 
Behandlingen erbjöds till en grupp kvinnliga patienter efter en tids mer 
ätstörningsfokuserad behandling, och flera av patienterna hade redan helt eller delvis 
normaliserat sitt ätande, men upplevde att deras negativa kroppsuppfattning var ett 
problem. Deltagarna skattade vid interventionsstart lägre värden på EDE-Q än en 
svensk ätstörningspopulation, men högre än en normalpopulation (Welsh et al., 2011) 
och kan alltså sägas vara varken riktigt sjuka eller riktigt friska. Ändå hade endast en 
av tre deltagare värden under det kliniska gränsvärdet för remission mätt med EDE-Q, 
som är ett väl etablerat instrument för att mäta ätstörningssymtom och relaterade 
symtom. Framförallt på subskalan figurbekymmer uppvisade fler än fyra av fem 
fortfarande kliniska värden. Nästan samtliga patienter rapporterade kliniska värden på 
ätstörningsrelaterat kroppsmissnöje, sju av tio ägnade sig ofta åt olika undvikande 
beteenden i vardagen, och mer än sex av tio hade en sänkt livskvalité. Detta är 
naturligtvis inte oväntat, eftersom interventionen vände sig till patienter med 
kvarvarande kroppsmissnöje. Men det var glädjande att se att fler patienter skattade 
inom normalvärdet för samtliga utfallsmått efter interventionen.  
 
Det tycks alltså som att en tolv veckors gruppbehandling utifrån ACT med fokus på 
kroppsuppfattning minskar kvarvarande ätstörningssymtom, minskar kroppsmissnöje 
och undvikandebeteenden och bidrar till ökad livskvalité.  Detta stämmer väl överens 
med en tidigare studie med en subklinisk ätstörningspopulation som visade att ACT 
minskade ätstörningssymtom med avsevärt större effekt än sedvanlig KBT, och 
effekten visade sig kvarstå efter ett års uppföljning (Juarascio, Forman & Herbert, 
2010). Skillnad mellan denna studie och aktuell är studie är populationen, som är 
något mindre i aktuell. 
 
Interventionen visade måttliga effektstorlekar för samtliga utfallsmått, utom subskalan 
återhållsamhet, där det sannolikt inträdde en golveffekt då deltagarna vid 
interventionsslut hade medelvärden i linje med normalpopulationen. Flest patienter 
uppnådde en reliabel förbättring gällande livskvalité och undvikande, medan något 
färre förbättrades avseende missnöje med kroppsdelar. Endast ett fåtal förbättrades 
avseende EDE-Q total.  
 
Flest patienter uppnådde en reliabel förbättring mätt med RCI gällande livskvalitet 
och undvikande, medan något färre förbättrades avseende missnöje med kroppsdelar. 
Allra minst reliabelt förbättrade återfanns gällande EDE-Q totalt, flest på subskalan 
figurbekymmer där sex deltagare blev reliabelt förbättrade, och minst på ätbekymmer 
där endast en blev reliabelt förbättrad. En möjlig förklaring till att det var få som 
förbättrade när det kommer till missnöje med kropp kan förklaras genom att Lev med 
din kropp lägger fokus på hur stor plats kroppsmissnöjet tar i deltagarnas liv. Det är 
inte meningen att deltagarna ska bli nöjd med sin kropp utan lägga mindre fokus på 
att tänka på kroppmissnöjet.  
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Kroppsmissnöje 
	  
Utifrån interpersonell teori formas individers självbild genom en ömsesidig påverkan 
i interaktionen människor emellan (Armelius & Armelius, 2005). Med den 
utgångspunkten påverkas individers kroppsuppfattning av andra människors åsikter 
och tankar kring kropp, vilket möjliggörs av det ökande användandet av sociala 
massmedier. Inte helt oväntat ser forskare idag en starkare koppling mellan 
exponering av smala kroppsideal på media och höga värden av kroppsmissnöje än för 
tio år sedan (Grabe et al., 2008). Idag är kroppsmissnöje ett problem som framförallt 
drabbar kvinnor (Pearson, Folette & Hayes, 2012). Problemet har blivit ett 
samhällsproblem som uppstår i social kontext eftersom att sociokulturella faktorer 
medverkar till utvecklade av kroppsmissnöje (Grabe et al., 2008). 
 
Utgångspunkten i behandlingsinterventionen Lev med din kropp är att deltagarna ska 
lära sig att acceptera sin kropp och sluta kriga mot den. Vilket i sin tur antas bidra till 
förbättrat förhållningsätt till sig själv och därmed ge ökad livskvalité. Huvudfokus är 
alltså inte på att minska missnöjet med den egna kroppen, utan att minska den 
betydelse det eventuella missnöjet med kroppen får i ens liv. Således är det glädjande 
att deltagarnas figurbekymmer minskade. Lev med din kropp påverkade 
kroppsuppfattningen i positiv riktning, vilket är av stor betydelse då kroppsmissnöje 
är en riskfaktor för återfall i ätstörning (Levine & Smolak, 1996; Stice, 2001; Striegel-
Moore & Bulik, 2007; Stice et al., 2011; Keel et al., 2005). Resultaten visar en 
signifikant förbättring hos deltagarna vad det gäller kroppsmissnöjet, men fortfarande 
rapporterade över hälften av deltagarna kliniska värden på figurbekymmer, och 
ätstörningsrelaterat kroppsmissnöje efter interventionen. Detta är kanske inte så 
förvånande med tanke på att missnöje med kroppen är vanligt förekommande även 
hos personer som inte lider av en ätstörning, vilket kan förklaras av att människor 
utgår från att självbilden bekräftad oavsett om den positiv eller negativ (Armelius & 
Armelius, 2005). Även om en kroppsmissnöjd individ inte lider av en ätstörning är det 
av vikt att känna till att missnöje med sin egen kropp utgör en risk att drabbas av 
ätstörning (Phelps, Johnston, & Augustyniak, 1999; Polivy & Herman, 2002). 
 
Ätstörningens förlopp kan diskuteras med hjälp av flera olika faktorer, dessa är 
predisponerande, utlösande och vidmakthållande faktorer (Norring & Clinton, 2002). 
Händelser, kulturella värderingar, personlighetsutveckling och familjemönster kan 
tillhöra predisponerade faktorer. Bantning och trauman är två exempel på utlösande 
faktorer som sker vid sjukdomens debut. Vidmakthållande faktorer kan röra sig om 
biologiska och psykiska processer, men även här kan bantning vara en faktor, samt 
vanor som till exempel kräkning, svält, speciella matvanor och hetsätning (Norring & 
Clinton, 2002). Alla dessa faktorer innehar sociala aspekter som bygger på hur 
människor uppfattar och tänker, samt hur människor uppfattar att andra uppfattar och 
tänker. Media, familj och kompisar är tre variabler som i alla högsta grad påverkar 
utvecklingen av kroppsideal och kroppsmissnöje och i vidare tur problematik med 
mat. Enligt forskning är massmedia den största boven till kroppsmissnöje och 
utvecklandet av ätstörning (Shroff & Thompson, 2006; Van den Berg, & Thompson, 
2004; Van den Berg, Thompson, Brandon, & Coovert, 2002). Ätstörningsforskare 
(Grabe et al, 2008) skriver att massmedia måste ta ansvar för exponeringen av smala 
kroppsideal eftersom det är viktigt att värna om människor som kan finnas i riskzonen 
för att utveckla ätstörning, återfalla i ätstörning, men även de som har en ätstörning. 
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För att återkomma till kroppsmissnöje var deltagarna mer eller mindre missnöjda med 
sina kroppsdelar. Deltagarna var mest missnöjda över sin vikt, mage, underkropp, 
rumpa, kroppsform och sina lår och höfter. Vid eftersökning hittades inga studier som 
undersökte vilka kroppsdelar en normalpopulation var mer eller mindre missnöjda 
med. Resultatet rapporterade en signifikant förbättring hos deltagarna vad det gäller 
kroppsmissnöjet. Genom att acceptera sin kropp kan möjligtvis individer i större grad 
avstå från att göra undvikanden. 

Undvikande 
	  
Ätstörning karakteriseras av ett högt undvikande, dåligt medvetande och bristfällig 
motivation, vilket ACT som Lev med din kropp lägger fokus på. Lev med din kropp 
medverkade till att deltagarna undvek i mycket mindre grad efter än innan 
interventionsstart. Fem deltagare hade försämrats, vilket möjligtvis kan förklaras av 
att de inte blivit riktigt stark nog att hantera den sociala påverkan på hur kroppen ska 
se ut. Författarna till boken Lev med din kropp menar att det är oerhört viktigt för 
personer med ätstörning att släppa kraven gentemot samhällets kroppsideal och lära 
sig att acceptera sig själva.  
 
Intressant var att deltagarna i denna studie ägnade sig åt undvikande genom att bära 
en viss typ av kläder. Mer än hälften av samtliga deltagare bar mörkt färgade kläder i 
syfte att dölja sin kropp. Positivt är att endast en deltagare undvek att vistas i miljöer 
där andra är smalare än henne själv. Det existerar ett antal förklaringar till 
undvikande, men generellt kan det förklaras via sociokulturella faktorer. Undvikande 
kan bland annat vara en följd av medias påverkan på samhällets kroppsideal (Rodgers 
et al., 2013). Individer blir varje dag via medier medvetna om vilka olika kroppsideal 
som existerar och många känner möjligtvis att de inte uppfyller dessa kroppsideal. 
Detta kan möjligtvis leda till att individer tar avstånd från situationer som får de att 
känna sig underlägsna gentemot dessa ofta orealistiska kroppsideal. 

Livskvalité 
	  
Utifrån teoretisk grund menar Brülde (2003) att det inte är sjukdom, sociala relationer 
eller olika situationer i livet som avgör livskvaliteten utan det är individens egen 
upplevelse som avgör nivån på livskvalitén. Deltagarna i Lev med din kropp hade en 
försämrad livstillfredställelse vid interventionsstart och över hälften låg över den 
kliniska gränsen. De skattade lågt på bland annat att deras liv ligger nära deras ideal 
liv, samt en fjärdedel av deltagarna rapporterade att om de fick leva om livet skulle de 
ändra på saker. Livskvalité ses som något subjektivt där både positiva och negativa 
uppfattningar ställs i relation till psykisk och fysisk hälsa, förhållanden till andra och 
miljö samt förmåga att bestämma över sitt eget liv med möjligheter förverkliga egna 
förväntningar (Brülde, 2003). Det är vanligt att individer med kroppsmissnöje kämpar 
för att uppnå ett orealistiskt kroppsideal som gör att det får lägga livet åt sidan. Istället 
för att lägga livet åt sidan fokuserar Lev med din kropp på att deltagaren att acceptera 
smärtan, den smärta som uppstår när individen inte kan uppnå sitt föreställda 
kroppsideal. Författarna (Ghaderi & Parling, 2009) till Lev med din kropp skriver att 
den låga livstillfredställelsen hos personer med ätstörning kan orsakas av 
kroppsmissmissnöje och socialt undvikande. Det vill säga, kroppsmissnöje och socialt 
undvikande utgör ett hälsotillstånd som påverkar livskvalitén negativt. Genom att 
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minska betydelsen av det eventuella missnöjet med kroppen kan individers livskvalité 
ökas.  
 
Tidigare forskning har liksom denna studie visat att interventionen ACT förbättrar 
deltagares livskvalité. Berman, Boutelle och Crow (2009) har i en fallstudie 
utvärderat ACT för tre kvinnliga patienter med ätstörning. Skillnaden mellan denna 
studie och aktuell är populationen och vissa aspekter på hur interventionen utfördes. 
Aktuell utfördes i tolv gruppsessioner, medan den andra studien (Berman, Boutelle & 
Crow, 2009) bestod utav 17 till 19 som innefattandes av individuella sessioner och ett 
få antal familjesessioner. Likheterna mellan studierna var att båda deltagargrupperna 
hade tidigare genomgått ätstörningsbehandling, samt att interventionen ACT 
signifikant ökade livskvalitén hos deltagarna. Hela tolv deltagare hade reliabelt 
förbättrats i aktuell studie. Trots skillnad på behandlingslängd och antal 
sessionstillfällen verkar det som att fokus i interventionen och möjligtvis tidigare 
ätstörningsbehandling är avgörande för förändrad livskvalité. 

Studiens svagheter och styrkor 
	  
En av studiens begränsningar är att denna studie beräknar för- och eftermått då det 
vore av intresse att även följa deltagarna under en längre tid. Ytterligare svaghet är 
avsaknaden av kontrollgrupp. Med hjälp av en kontrollgrupp kunde möjliga 
alternativa förklaringar till behandlingsresultatet elimineras, vilket skulle höja 
studiens validitet.  Två av instrumenten, det vill säga missnöje med kropp och 
undvikande var inte validerade. Detta kan förklaras av att instrumenten är relativt nya 
och är framtagna av författarna till boken Lev med din kropp (Ghaderi & Parling, 
2009). Samtliga patienter förutom tre stycken har tidigare haft behandlingsinsatser, i 
form av sedvanligt förekommande behandling som genomförs på specialistenhet för 
patienter med ätstörningar. Detta återspeglas i samtliga utfalls mått vid första 
mätningen på så sätt att patientpopulationen i denna studie har liknande värden som 
normalpopulation. Detta påverkar också den effektstorlek man kan förvänta sig, då 
det inträder en så kallad ”golveffekt” där det är svårare att upptäcka en förändring hos 
en grupp som ligger relativt nära en normalpopulation. 
 
En styrka och även svaghet kan vara antalet behandlingssessioner interventionen 
innehöll. I en studie gjord år 2014 som utvärderade ACT som intervention för 
patienter med BED tyckte en av två deltagare att tio stycken sessioner var för lite 
(Hill, Masuda, Melcher, Morgan och Twohig, 2014). Detta på grund av att deltagaren 
inte upplevde att hon inte började förstå behandlingsupplägget förrän åttonde 
sessionen. Denna kvinna uppfyllde fortfarande BED kriterierna efter intervention, 
vilket inte den andre inte deltagaren gjorde. Möjligtvis påverkar antalet sessioner 
behandlingsutfallet för respektive deltagare.  
 
Åldersvariationen för patienter i denna studie sträcker sig från 18 – 47 år och 
dessutom innehåller populationen en stor spridning på diagnoser, vilket kan anses 
som en styrka i studien. De förändringar som visas i denna studie, om än måttliga kan 
antyda att interventionen går att applicera på en åldersvarierad population, samt på 
olika diagnoser.  
Vidare är interventionen som har getts manualiserad, vilket ökar sannolikheten för 
metodtrogenhet. Avslutningsvis, är det en styrka att ingen tidigare studie har 
undersökt ACT som en tilläggsbehandling efter mer ätstörningsspecifik behandling. 
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Förslag till framtida forskning 
	  
Idag ser vi att allt fler män och pojkar drabbas av ätstörning. Således är den framtida 
forskningsutmaningen att undersöka behandlingsinterventionen ACT för manliga 
deltagare. Det kan inte garanteras, eftersom att forskning saknas, att interventionen 
går att applicera på män och pojkar. 
Det vore intressant att undersöka om och i så fall hur gruppformatet påverkar 
patienternas faktiska beteendeförändring i värderad riktning. Eventuell förändring av 
de centrala aspekterna av ACT så som eventuell ökad kognitiv flexibilitet, minskat 
upplevelsebaserat undvikande, ökad förmåga till acceptans, medveten närvaro och 
utökad beteenderepertoar bör undersökas.  
Vidare vore det intressant att undersöka sociala faktorers påverkan på 
kroppsmissnöjet hos deltagare i ACT baserad intervention. I denna studies bakgrund 
nämndes modellen The Tripartite influence model (Van den Berg, Thompson, 
Brandon, & Coovert, 2002) som är en intressant modell eftersom den belyser sociala 
kontextens betydelse för uppkomst och vidmakthållande av ätstörningar. Det är inte 
helt okänt att media, föräldrar och kompisar påverkar utvecklandet av kroppsmissnöje 
och ätstörning. Med mer kunskap inom området kan möjligtvis fler patienter 
förbättras.  
 

Slutsatser 
	  
Sammanfattningsvis visar föreliggande studie att de deltagande patienterna hade 
betydande kvarvarande problem med ätstörningssymtom och kroppsmissnöje efter 
mer ätstörningsspecifik behandling, och att de uppvisade betydande 
undvikandebeteenden i vardagen och en sänkt livskvalité. En tolv-sessioners 
gruppbehandling utifrån ACT bidrog till ökad självskattad livskvalité, mindre 
undvikandebeteenden, mindre ätstörningssymtom och missnöje med kroppen. Detta 
talar för att Lev med din kropp är en lämplig tilläggsbehandling för patienter med 
kvarvarande negativ kroppsuppfattning och låg livskvalité efter sedvanlig 
ätstörningsbehandling. Studiens resultat behöver replikeras i studier med en 
kontrollgrupp, och med en längre uppföljningstid. 
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Bilagor 
	  
	  
	  

Bilaga 1. Lev med din kropp frågeformulär 
 
Missnöje med kropp 
	  

	  
	  
	  
 
SWLS 
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Undvikande  
	  

	  
	  
 
EDE-Q  
 
En version av EDE-Q : 
http://www.psykiatriregister.se/sites/default/files/documents/EDE-Q-SVENSK.pdf 
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Bilaga 2. Ätstörningsdiagnoser  
 
Ätstörningsdiagnoser enligt DMS-5 (American Psychatric Association, 2013). 
	  

Ätstörningar och födorelaterade syndrom 
 

Pica 
307.52 

A. Personen har vid upprepade tillfällen under minst 1 månads tid ätit materia 
som saknar näringsinnehåll och är otjänlig som mänsklig föda.  

B. Det avvikande ätbeteendet är inadekvat för personens utvecklingsnivå. 

C. Det avvikande ätbeteendet är inte kulturellt sanktionerat. 

D. Om det avvikande ätbeteendet förekommer i samband med någon annan form 
av psykisk ohälsa (t ex intellektuell funktionsnedsättning, 
autismspektrumsyndrom, schizofreni) eller något annat medicinskt tillstånd 
(inkluderat graviditet), ska det bedömas vara tillräckligt svårartat för att 
motivera särskild klinisk fokusering. 

Kodningsanvisning: Den här diagnosen kodas enligt ICD-10-SE med F98.3 för 
barn och med F50.8 för vuxna. 

Specificera om: 
I remission: Kriterierna för pica har tidigare varit uppfyllda. Under en 
sammanhängande tidsperiod har inga kriterier längre varit uppfyllda. 

Idisslande 
307.53 (F98.2) 

A. Maten stöts vid upprepade tillfällen under minst 1 månads tid upp. Därefter 
kan barnet tugga om maten, svälja ned den igen eller spotta ut den.  

B. Det avvikande beteendet kan inte tillskrivas något gastrointestinalt eller annat 
medicinskt tillstånd (t ex gastroesofagal reflux, pylorusstenos). 

C. Störningen förekommer inte uteslutande i samband med anorexia nervosa, 
bulimia nervosa, hetsätningsstörning eller undvikande/restriktiv ätstörning. 

D. Om symtomen förekommer i samband med någon annan form av psykisk 
ohälsa (t ex intellektuell funktionsnedsättning eller annan utvecklingsrelaterad 
funktionsavvikelse), ska de bedömas vara tillräckligt svårartade för att 
motivera särskild klinisk fokusering. 

Specificera om: 
I remission: Kriterierna för idisslande har tidigare varit uppfyllda. Under en 
sammanhängande tidsperiod har inga kriterier längre varit uppfyllda. 
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Undvikande/restriktiv ätstörning 
307.59 (F50.8) 

A. En form av ätstörning (t ex bristande intresse för mat eller för att äta mat; 
undvikande som grundas på matens sensoriska karaktäristika; upptagenhet av 
negativa konsekvenser av att äta) som visar sig som en ihållande oförmåga att 
i tillräcklig grad tillgodose kroppens behov av näringsämnen och 
energitillförsel. Störningen är förenad med ett (eller fler) av följande:  

1. Signifikant viktnedgång.  

2. Signifikant näringsbrist.  

3. Personen är beroende av parenteral nutrition eller oralt näringstillskott. 

4. Påtagligt negativ inverkan på psykosocial funktionsförmåga. 

B. Störningen förklaras inte bättre med bristande tillgång på mat eller med någon 
kulturellt sanktionerad sedvänja.  

C. Ätstörningen förekommer inte uteslutande i samband med anorexia nervosa 
eller bulimia nervosa. Inget talat för att det föreligger en störd 
kroppsuppfattning med avseende på vikt eller form.  

D. Ätstörningen kan inte tillskrivas något samtidigt förekommande medicinskt 
tillstånd och förklaras inte bättre med någon annan form av psykisk ohälsa. 
Om ätstörningen förekommer i samband med något annat psykiatriskt eller 
medicinskt tillstånd, så överstiger svårighetsgraden av ätstörningen i så hög 
grad det som vanligen förknippas med tillståndet ifråga att särskild klinisk 
fokusering är motiverad. 

Specificera om: 

I remission: Kriterierna för undvikande/restriktiv ätstörning har tidigare varit 
uppfyllda. Under en sammanhängande tidsperiod har inga kriterier längre varit 
uppfyllda.  

Anorexia nervosa 
307.1 (F50.0) 

A. Otillräckligt energiintag i förhållande till behoven vilket medför en signifikant 
låg kroppsvikt med beaktande av ålder, kön, tillväxtkurva och kroppslig hälsa. 
Med signifikant låg kroppsvikt avses en vikt som understiger lägsta 
normalnivå, eller, för barn och ungdomar, understiger den lägsta normalt 
förväntade kroppsvikten.  

B. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, eller ett ihållande beteende 
som motverkar viktökning, trots att personen är klart underviktig.  

C. Störd kroppsupplevelse med avseende på vikt eller form, självkänslan 
överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar allvaret i den låga 
kroppsvikten. 

Specificera om: 
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Med självsvält: Under de senaste 3 månaderna har personen inte haft några 
upprepade episoder med hetsätning eller självrensning (d v s självframkallade 
kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller lavemang). Den här 
specifikationen avser en klinisk bild som utmärks av att viktminskning främst 
åstadkoms genom diet, fasta och/eller överdriven motion.  
Med hetsätning/självrensning: Under de senaste 3 månaderna har personen 
haft upprepade episoder med hetsätning eller självrensning (d v s 
självframkallade kräkningar eller missbruk av laxermedel, diuretika eller 
lavemang).  

Specificera om: 

I partiell remission: Samtliga kriterier för anorexia nervosa har tidigare varit 
uppfyllda. Under en sammanhängande tidsperiod har kriterium A (låg 
kroppsvikt) inte längre varit uppfyllt. Däremot är antingen kriterium B 
(intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, eller ett beteende som 
förhindrar viktökning) eller kriterium C (störd kroppsupplevelse med avseende 
på vikt eller form) fortfarande uppfyllt.  

I fullständig remission: Samtliga kriterier för anorexia nervosa har tidigare 
varit uppfyllda. Under en sammanhängande tidsperiod har inga kriterier längre 
varit uppfyllda. 

Specificera aktuell svårighetsgrad: 

Svårighetsgraderingen utgår inledningsvis, för vuxna, från body mass index 
(BMI) (se nedan) eller, för barn och ungdomar, från BMI percentilen. Intervallen 
nedan härrör från WHO:s kategorier för undervikt hos vuxna; för barn och 
ungdomar ska motsvarande BMI percentiler användas. Svårighetsgraderingen kan 
därefter komma att ökas för att återspegla förekomst av allvarliga kliniska 
symtom, graden av funktionsnedsättning samt behovet av medicinsk övervakning. 

Lindrig: BMI  ≥ 17 kg/m2 

Medelsvår: BMI 16-16.99 kg/m2 

Svår: BMI 15-15.99 kg/m2 
Mycket svår: BMI < 15 kg/m2 

Bulimia nervosa 
307.51 (F50.2) 

A. Upprepade episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av både 
kriterium 1 och 2:  

1. Personen äter under en avgränsad tid (t ex inom två timmar) en väsentligt 
större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande 
tid och omständigheter.  

2. Personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden (t 
ex en känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur 
mycket man äter).  
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B. Upprepade olämpliga kompensatoriska beteenden för att inte gå upp i vikt, t 
ex självframkallade kräkningar; missbruk av laxermedel, diuretika eller andra 
läkemedel; fasta eller överdriven motion.  

C. Både hetsätningen och de olämpliga kompensatoriska beteendena förekommer 
i genomsnitt minst en gång i veckan under 3 månader.  

D. Självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. 

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

Specificera om: 
I partiell remission: Samtliga kriterier för bulimia nervosa har tidigare varit 
uppfyllda. Några, dock inte alla, kriterier har under en sammanhängande 
tidsperiod fortfarande varit uppfyllda.  

I fullständig remission: Samtliga kriterier för bulimia nervosa har tidigare varit 
uppfyllda. Under en sammanhängande tidsperiod har inga kriterier längre varit 
uppfyllda. 

Specificera aktuell svårighetsgrad: 

Svårighetsgraderingen utgår inledningsvis från frekvensen av olämpliga 
kompensatoriska beteenden. Svårighetsgraderingen kan därefter komma att ökas 
för att återspegla förekomsten av andra symtom samt graden av 
funktionsnedsättning. 

Lindrig: I genomsnitt 1-3 episoder med olämpliga kompensatoriska beteenden 
per vecka. 

Medelsvår: I genomsnitt 4-7 episoder med olämpliga kompensatoriska 
beteenden per vecka.  

Svår: I genomsnitt 8-13 episoder med olämpliga kompensatoriska beteenden 
per vecka. 

Mycket svår: I genomsnitt 14 eller fler episoder med olämpliga 
kompensatoriska beteenden per vecka. 

 
Hetsätningsstörning 

307.51 (F50.8) 
A. Upprepade episoder av hetsätning. En sådan episod kännetecknas av både 

kriterium 1 och 2:  

1. Personen äter under en avgränsad tid (t ex inom två timmar) en väsentligt 
större mängd mat än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande 
tid och omständigheter.  

2. Personen tycker sig ha förlorat kontrollen över ätandet under episoden (t 
ex en känsla av att inte kunna sluta äta eller kontrollera vad eller hur 
mycket man äter).  

B. Under hetsätningsepisoderna föreligger minst tre av följande: 

1. Äter mycket fortare än normalt. 
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2. Äter så mycket att det uppstår en obehaglig mättnadskänsla. 

3. Äter stora mängder mat utan att känna sig fysiskt hungrig. 

4. Äter i ensamhet på grund av skamkänslor för att äta så mycket. 

5. Äcklas över sig själv, känner sig deprimerad eller har starka skuldkänslor 
efteråt.  

C. Hetsätningen medför ett påtagligt lidande. 

D. Hetsätningen förekommer i genomsnitt minst en gång i veckan under 3 
månader.  

E. Hetsätningen är inte förknippad med upprepade olämpliga kompensatoriska 
beteenden som vid bulimia nervosa och förekommer inte enbart i anslutning 
till bulimia nervosa eller anorexia nervosa. 

Specificera om: 

I partiell remission: Kriterierna för hetsätningsstörning har tidigare varit 
uppfyllda. Under en sammanhängande tidsperiod har emellertid 
hetsätningsepisoder förekommit i genomsnitt mer sällan än en gång i veckan.  
I fullständig remission: Kriterierna för hetsätningsstörning har tidigare varit 
uppfyllda. Under en sammanhängande tidsperiod har inga kriterier längre varit 
uppfyllda. 

Specificera aktuell svårighetsgrad: 
Svårighetsgraderingen utgår inledningsvis från frekvensen av hetsätningsepisoder. 
Svårighetsgraderingen kan därefter komma att ökas för att återspegla förekomsten 
av andra symtom samt graden av funktionsnedsättning. 

Lindrig: 1-3 hetsätningsepisoder per vecka. 
Medelsvår: 4-7 hetsätningsepisoder per vecka.  

Svår: 8-13 hetsätningsepisoder per vecka. 
Mycket svår: 14 eller fler hetsätningsepisoder per vecka. 

 
Andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade syndrom 

307.59 (F50.8) 
Den här kategorin används när den kliniska bilden präglas av symtom på en 
ätstörning och födorelaterade syndrom som orsakar kliniskt signifikant lidande 
eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga 
funktionsområden, men där kriterierna inte är uppfyllda för någon av de 
specificerade diagnoserna inom gruppen ätstörningar och födorelaterade syndrom. 

Kategorin andra specificerade ätstörningar eller födorelaterade syndrom kan 
användas vid tillfällen då klinikern väljer att beskriva de specifika skälen till att 
den kliniska bilden inte motsvarar kriterierna för någon av de specificerade 
diagnoserna inom gruppen ätstörningar och födorelaterade syndrom. Då anges 
”annan specificerad ätstörning eller födorelaterat syndrom” åtföljt av det specifika 
skälet (t ex ”bulimia nervosa med låg frekvens”). 
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Här följer exempel på när den här kategorin kan användas: 
1. Atypisk anorexia nervosa: Samtliga kriterier för anorexia nervosa är 

uppfyllda med undantag för att personens kroppsvikt ligger inom eller över 
normalintervallet trots signifikant viktnedgång. 

2. Bulimia nervosa (med låg frekvens och/eller begränsad varaktighet): Samtliga 
kriterier för bulimia nervosa är uppfyllda med undantag för att hetsätandet 
och de olämpliga kompensatoriska beteendena i genomsnitt inträffar mer 
sällan än en gång per vecka och/eller under kortare tidsperiod än 3 månader. 

3. Hetsätningsstörning (med låg frekvens och/eller begränsad varaktighet): 
Samtliga kriterier för hetsätningsstörning är uppfyllda med undantag för att 
hetsätandet i genomsnitt inträffar mer sällan än en gång per vecka och/eller 
under kortare tidsperiod än 3 månader. 

4. Självrensning: Självrensning vid upprepade tillfällen i syfte att påverka 
kroppsvikt och form (t ex självframkallade kräkningar; missbruk av 
laxermedel, diuretika eller andra läkemedel) men utan episoder av hetsätning.  

5. Nattligt ätande: Upprepade episoder av nattligt ätande, vilket visar sig i form 
av att personen äter efter att ha vaknat upp under natten eller i form av 
måttlöst ätande efter kvällsmålet. Personen är medveten om och kommer ihåg 
episoderna av nattligt ätande. Det nattliga ätandet förklaras inte bättre med 
yttre påverkan såsom förändringar i sömn-vakenhetscykeln eller med lokala 
sociala normer. Det nattliga ätandet orsakar signifikant lidande och/eller 
funktionsnedsättning. Störningen i ätmönstret förklaras inte bättre med 
hetsätningsstörning eller någon annan form av psykisk ohälsa, inkluderat 
substansbruk, och kan inte tillskrivas något annat medicinskt tillstånd eller 
effekter av läkemedelsbehandling.  

Ospecificerad ätstörning eller födorelaterat syndrom 

307.50 (F50.9) 
Den här kategorin används när den kliniska bilden präglas av symtom på en 
ätstörning och födorelaterade syndrom som orsakar kliniskt signifikant lidande 
eller försämrad funktion socialt, i arbete eller inom andra viktiga 
funktionsområden, men där kriterierna inte är uppfyllda för någon av de 
specificerade diagnoserna inom gruppen ätstörningar och födorelaterade syndrom. 

Kategorin ospecificerad ätstörning eller födorelaterat syndrom kan användas vid 
tillfällen då klinikern väljer att inte beskriva de specifika skälen till att den 
kliniska bilden inte motsvarar kriterierna för någon av de specificerade 
diagnoserna inom gruppen ätstörningar och födorelaterade syndrom. I den här 
kategorin inkluderas kliniska tillstånd där informationen är otillräcklig för att 
ställa en mer specifik diagnos (t ex vid besök på akutmottagning). 

 
 
 


